
 

 سيب سرخ حوا 
 یباسمه تعال

 

 محكمتر را ام دسااتي سااا  و کردم جا به جا دوشاام روي را کيفم بند سااا ت
 گوشاام به جان خانوم آرام زیبا صااداي که گشااودم را خانه چوبي در و گرفتم
 اون به هباش رانندگيتون به حواستون باشيد خودتون مراقب تروخدا مادر: رسيد

 آغوش به را خود....را رفته راه هابرگشااتم برونه تند مبادا بگو ام ورپریده محمد
شك ني ني چشمانش در سپردم گرمش  هب معترض ي قيافه سرخ سرخ و بود ا

  گرفتم خود
 ميدوني نميرما کني اینطوري خدا به شاام فدات چرا آخه! گریه؟!جون خانم-

 نيست رضا سفر این به دلم که
 چشاام اونجا  موت برو مادر برو برم قربونت نه نه:زدود را اشااكهایش سااری 
 که پاتو نشد پر پر گلم دست دوتا وقتي از گفت انداخت پایين را سرش  براهته

س انداختم صورتش به غمگيني نگاه ميره راه هزار دلم بيرون ميزاري در از  تيد
 نميشاد اخه درنميارم  مو کاراي سااراز که من: کشاايدم ام پيشاااني روي کالفه
 اوف پرچونه محمد اون کنار اونم تبریز تا را همه این!بزنيم حرف باهم تهران

 جون مادر پيچيد کوچه داخل ممتدش بوق صداي ميكردم غر غر که همينطور
 کوچه بوقش صداي رو کوچه تا مادر برو: کرد هدایت در سمت به مرا زده هول

 .... مالحظه بي  خوابن مردم نميگه گفت  لب زیر و نداشته ور رو
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مت به و  زدم بيرون در از بادو و   یدم*ب*و*س* و جون مادر ي گونه   ساا
شياي  صندلي  روي را خود کردم باز را  قب در و رفتم محمد رنگ سفيد  پر
 کردم ولو راحتش

 
 بوي و آمد باد خانوم حوا سالم به به:انداخت نگاهي بهم چپكي آینه از محمد

 ميومدي دیگه سا ت نيم توروخدا انداخت سرش رو صداش بعد آورد  نبر
كان هوا در دسااتي قه٢ حاال ببخش بكش نفس خوب خيلي: دادم ت  هم دقي

 چرا الحا کرد نثارم دیگري چپكي نگاه محمد انداختي راه قشقرق نشدیا منتظر
 ؟ آژانسه!  قب

 مونا جاي اونجا تازه زدم چشمكي ترم راحت بازه جا این کردم مظلوم را نگاهم
 .......دیگه خانوووووووم

  دیگه ما ریش به بستي و دماغت گند دوست خوشحالي:محمد
 .....خاله پسر آقاي خوشگلمو دوست بخواد دلت خيليم-

شين سر ت محمد  ایستاد مونا ي خانه رنگ اي قهوه در جلوي و کرد کم را ما
 .... دلم  زیزاي به سالم سالم: ماشين تو پرید مونا فاصله بال و

گاه دادم تكيه صندلي پشتي رو سرم مونا با پرسي احوال بعداز  ورتص ناخودآ
 نجو بسااتم پلًكهاي پشاات نگرانش دائم نگاه او با جون مادر معصااوم و زیبا

 نروش روشن بود جون مادر شبيه خدابيامرز مادرم داشتم دوسش چقدر گرفت
 کم کم که ميچرخيد چيزا این محور فكرم... بودم رفته بابام به بودم تيره من اما

 شد گرم چشمانم
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 کردم ازب رو چشمانم الي  سختي به خانوم تنبل دیگه پاشو حوا ایييه حوا حوا-
 ها؟:

  فداتشم بخوریم چيزي یه پاشو راهيم تو سا ت٤ گلم پاشو:مونا
 به ناموزون هاي قدم با مونا و  محمد همراه به و شاادم بلند جایم از رخوت با

 رفتم رستوران سمت
 

 ميزهاي از یكي ساامت به ربود چشاامانم از را خواب رسااتوران کننده خيره نور
ستوران خالي سخر با محمد رفتيم ر  كموش نگاه توروخدا:گفت کرد نگاهم تم

 برانداز مرا دسااتش و پرونده ساارش از رو پادشااااه هفت خواب غذا بوي رو
 صااندلي به دیالقي هنوز چطور وخوراکت خورد همه این با نميدونم فقط:کرد

 قد و اندام تناسااب از چيزي که تو: کردم چليپا را دسااتهایم و دادم تكيه راحتم
 شااده  جم اي قيافه با گرفتم ساامتش رابه دسااتم نده نظر لطفا نميدوني بلند

  باشه جم  خودت به حواست تو: کردم اش برآمده شكم به اي اشاره
 دساات از: داد تكان هوا در دسااتي کالفه بود ما بحث گر نظاره االن تا که مونا

 دممر گشاانگي از بمونم شااما منتظر اگه ببينم بده رو منو اون محمد دوتا شااما
شمان به نگاهي  دلبحن بود شده مونا ميخكوب که انداختم محمد ي شيفته چ

 دارم که  زیزاني و آرامش بابت را خدا لب زیر و شااد لبهایم مهمان رضااایتي
 .... گفتم سپاس
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شين داخل  ازغذا بعد ستيم که ما ش شت سمتم به مونا ن  وابيانخ دیگه حوا:برگ
 نه:ردمک محمد به اي اشاره شيطنت با و زدم رویش به  لبخندي پوسيد دلم بابا
 ..... بود شما ضرر به من خوابيدن حاال که

  دیوونه وا:گفت آرام صدایي و خجالت با مونا
 شاايطنت رنگ که محمد نگاه و بود شااده ساارخ که مونایي از بود گرفته خندم

 ....داشت
 

 وبایلمم ي صفحه به نگاهي پراندم ازجا مویایلم صداي که بودیم تبربز نزدیك
 وقشذ داشتم سعي که صدایي با و دستپاچه  ليمي پارسا نام دیدن با انداختم

  ليمي اقاي سالم:دادم جواب کنم پنهان را
  پيچيد گوشي داخل ميلرزاند را قلبم هميشه که محكمش جدي صداي

 نشدم مزاحم که موق  بد بخير شبتون ایرانمهر خانم سالم-
  بفرمایيد اصال نه نه-
 بشااه اگر ميخواسااتم شاادم مزاحم مشااترکمون ي پروژه با رابطه در راسااتش-

 ایدب فردا پس که ميدونيد بدیم انجام رو اخر هاي اصااالحيه و ببينيم همدیگرو
 بدیم استاد تحویل

شت ناراحتي با- شانيم روي را ام سبابه انگ شيدم پي ستش ک  من ليمي  آقاي را
سفانه که آمده پيش برام سفري سم خدمتتون نميتونم متا  سختتون راگ گفتم بر
  بدید استاد تحویل و بكشيد رو زحمتش شما نيست

 وخداحافظ باشيد داشته خوبي سفر پس نيست زحمتي ميكنم خواهش-
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 به را  مو دلم در و پارسااا اقا دیدار اميد به گفتم ناخوداگاه پنهاني حساارتي با-
سته که ناگهاني سفر این براي اینكه خاطر  رديم دیدن از بود شده با ث ناخوا

 بود کرده محروم ميكرد نامنظم را قلبم تپش هم اساامش حتي ها روز این که
 کردم شماتت

 محمد برسيم زودتر کاش اي: کشيدم  ميقي نفس
 ميرسيم کم کم دیگه: گفت کند نگاهم اینكه بدون محمد
 .... دوختم بيرون به را نگاهم کالفه

 به ادد را کننده خسااته ساافر ازین خالصااي نوید آمدید خوش تبریز به تابلوي
 حمزه اقا محمد بوق تك با و شااد کم ماشااين ساار ت رساايدیم که وليعصاار
یدار له چنين ساارا   مورا ي خونه آهني ي الجثه  ظيم در  مو وفادار و ساااا

 ....گشود برویمان
 اهدادنگ قرار خود تاثير تحت مرا هميشااه مثل بود رویم پيش که باغي  ظمت

 گرفته خوشاابو هاي گل و ميوه  درختان طرفش دو که ساانگي ي جاده به کردم
  مو ي خونه ورودي بزرگ و درسفيد به ميشد منتها بود
 هالبت ميكرد زندگي درندشاات باغ این تو تنها و تك چطوري  مو نميدونم من

 !نميشن خانواده که اونا اما بودن خدمتكارها
  موم پساار سااام امير و بود شااده فوت ساارطان اثر بر پيش سااالها که  مو زن
 ....نيست یادم قيافشم حتي من و بود رفته ایران از پيش سال١5

 هب  زیزم  موي دیدن براي ذوق با و شدم پياده ماشين از سری   مو دیدن براي
  کردم پرواز در سمت
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 موند ثابت  موجان بلند فریاد با در زنگ روي دستم که
 .....جوانلق ي پسره کردي غلط تو-
 

 چندین خدمتكار خانوم مهري که بودم شااده خيره در به  مو فریاد از زده بهت
شویش و نگراني که اي چهره با و کرد باز درو  مو ي ساله  و ميزد موج توش ت

ستپاچه بود کردنش پنهان در سعي زحمت به  دخوبي خانوم سالم س:گفت د
 ... کف چشمم ماشالله هزار
ضافي هاي صحبت ازینكه قبل  کنارش از که  همانطور کالفه شه تموم مهري ا

 ود حاالت ؟به چيه ها صدا سرو این کو  مو جون مهري سالم گفتم ميگذشتم
بالم تاد راه دن قا جون خانوم: اف  به مهري حرف با همزمان اومدن ساااام امير ا

 با  بود نشاااده من حضااور متوجه هنوز  موجانكه دیدم که رساايدم پذیرایي
 ایراني بود معلوم که زني کنارش که  مردجواني به خشاام از ساارخ چشااماني

 اسهو حاال: گفت و کرد نگاه بود شده قفل درهم دستهایشان مهابا بي و نيست
 .... آفرین سام امير آفرین خبر بي ؟اونم سال ده ميگيري زن ميري من

 آره؟ داري دوسش و زنته ساله ده که داد ادامه و زد برایش دستي حرص با و
  بگيري  روسيتو کادوي حتما ؟که چي واسه اومدي االن پس

شو سه رو خونواده سنتهاي  مر یه سام امير حالم به واي: کرد تر بلند صدا  وا
 بعد من گل دست اونوقت ریختم ها ایرانمهر مغز تو ذره ذره و کردم دیكته همه
 ...دارم زن من ميگه مياد سال١5
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 يب نگاه جوان ؟مرد قانونارو نميدونساتي رو؟تو خونواده رسام نميدونساتي تو 
 هخف خشم از که صدایي با کرد جان  مو به رو دوباره و انداخت من به تفاوتي

 ..آقاجون:ميلرزید درونش شده
 ....و آقاجون-

 ...جون آقا ميگي  اومدي بعد گرفتي زن دزدا مثل رفتي الله الاله
 سالم-

 و برگرداند خود طرف به را ساارها و کرد قط  نيمه را  مو حرف محمد صااداي
  برگردانند خودم به رو بود برده ماتم وضعي همچين دیدن با که را من

صا جان  مو که همانطور شش ميامد سمتمان به زنان   شود برویم را آغو  و گ
 دلم جان  مو سالم:اورد زبان به رو بشم الل شده با ث موجود جو که را مني

 ... خيلي بود تنگ براتون
 به  ول با رو ميداد پدر بوي که تنش  طر و گرفتم جاي درآغوشش سر ت به و

  فرستادم هایم ریه
 بابا خوبي قشنگم دختر سالم_
 تشااویش آثار که لحني با بودم اش پدرانه آغوش در که همانطور رو سااپس و

  گل خان محمد سالم:کرد مونا محمد به رو بود مشخص درش قبل هاي ثانيه
 بعد و بشااينين بفرمایيد راهيد ي خسااته بفرمایيد آمدید خوش دخترم سااالم
  کرد هدایت مبل سمت به مرا و گذاشت پشتم را دستش
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 ودب شده خيره چشمانم به ومستقيم اورده باال را سرش حاال که مردي به نگاهم
 فرنگيش همساار بودم فهميده حاال  که بود زني قفل دسااتانش هنوز که افتاد

  افتاد هست
 ... مو دختر سالم: شد اکو سرم داخل اش مردانه و گرم صداي

 
 و شاادم پساار مومه ميدونسااتم حاال که مردي رنگ  ساالي چشاامان به  خيره

شت مبل رو تفاوت بي و دادم رو جوابش شستم سرم پ  مونه به سام امير اما  ن
 همساار به دسااتش با و داد ادامه ميكرد نفوذ وجودم  مق تا که اش خيره نگاه

شاره فرنگيش شون خانم حوا: کرد ا ستن اميلي ای ستش با و ه  به ياميل به رو د
 اب و انگليسااي غليظي لهجه با حوا   موم دختر حوا ایشااون  زیزم کرد اشاااره

  هستم خوشبخت: گفت  اي دوستانه چندان نه لحن
  همينطور منم گفتم زورکي لبخند با

  بودم موذب سام امير ي خيره نگاه زیر هنوز
ستراحت بعدش شماهم که شام بریم بچه گفت  مو که شدم جا به جا کمي  ا

سته  هب ارتباطش و سام امير و  مو بحث بش و شيش تو هنوز راهيد ي کنيدخ
 يهقضا تفاصايل این با پس کرده احضاار وضاعيت این تو منو  مو که بودم من

ست این از تر جدي صال حرفا  وير  کي و پذیرایي داخل  رفتيم کي نفهميدم ا
 که دستي با که نشستم  مو خانه ي نفره٢٤ سلطنتي ميز هاي صندلي از یكي

 با که زدم لبخندي و اومدم خودم به  موناسااات به متعلق فهميدم نرميش از
 : کرد غذام به اشاره چشم
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  خوشمزه ي پلو زرشك از قاشقي و دادم تكان  سري نكن بازي خوشكلم بخور
 بميخكو رویم به رو شوهر و زن به نگاهم که برد دهان به مقابلم بشقاب تو ي

 اي هشان تفاوت بي غذاميكشيد  شق با زیبایش همسر براي جوان مرد که شد
 در اتاقم به و گفتم بخير شب بقيه  مو به بعد دادم ادامه غذایم به  انداختم باال

 مهري دکر پر رو بينيم یاس گل  طر کردم باز که رو اتاقم در رفتم باال ي طبقه
ست جون شق ميدون سم گل  ا شن که رو چراغ یا  اب رنگم سفيد اتاق کردم رو

 لباس یك با سری  رو لباسم کرد نوازش را چشمم زیبایم  صورتي کرم سرویس
 پرت تختم روي ضاارب با رو خودم و کردم  وض کوتاه و ساافيدرنگ  خواب
قات از فارق کردمو فا ته تن امروز ات   ميق خواب  یك به رو ساافرم از خساا
 ......سپردم

 به نگاهي گشااودم هم از زور به رو خوابم مساات چشاامان گلویم خشااكي از
 کور شدم بلند جام از رخوت با.... بود صبح٤ انداختم موبایلم روي سا ت

 نفر دو کردن صااحبت ریز ریز صاااداي که رفتم پایين ها پله از کورمال مال
 ممحك و  صاابي صااداي رفتم تر پایين که پله دو......کرد تيز رو گوشااهایم

شت ولمش کنترل در سعي سختي به که رسيد گوشم به اميرسام  این اميلي:دا
 ونجو پساار حمزه نميدوني لباس این با اونم ميكني چيكار باغ تو شااب وقت
 زندگيمون من؟یا ميكني لج کي با داري نميدونم داره

 مایل اصااال ميدوني که کاري به مجبور و من تعصااباتم با بازي با داري یا
 طلبكارو لحن با و گرفت امير طرف به را اش اشاااره انگشاات اميلي.....نيس

 ارمند کاري تو حرفاي این با من امير: گفت انگليساايش غليظ ي لحجه همون
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 روز ده بعد کني  مل قولت به داري وقت روز١0 تو ميمونم اینجا روز١0 فقط
 .......همين تو بي یا ميرم تو با یا
 

 شتبرگ ها پله سمت وبه کشيد پرپشتش موهاي داخل دستي کالفه سام امير
مان که له اخرین از من همز مدم پایين پ  پيشااونيش هاي رگ دید و من تا او

 که خشمي از که صدایي با گرفت پایين رو سرخش صورت و شد تر برجسته
   مو دختر بخير شب:گفت ميلرزید نميدونستم رو دليلش

 پر لیخچا از آب ليواني و رفتم آشپزخونه سمت به خميازه با و دادم تكان سري
 به فكر بدون و کشاايدم اتاقم ساامت به خودمو و کشاايدم ساار نفس یه و کردم

 بحص سپردم  ميق خواب یك به رو خودم و بستم را چشمانم افتاد که اتفاقاتي
 با پریدم جا از ميزد صاادایم صاابحانه براي در پشاات از که مهري صااداي با

 دستشویي سمت به و زدم کنار رو پتو  ميكرد دور ازم رو رخوت که اي خميازه
 برانداز رو خودم پاي ساارتا روم به رو قدي اینه از کرد قفل مغزم یهو که رفتم
ستي دو و کردم شب یعني کوبيدم سرم بر د س این با سام امير جلو دی    بودم البا

 هبهتر شاااده که کاریه حاال حموم رفتم و گرفتم اینه از درموندگي با رو نگاهم
 تنم صااورتي ادیداس ساات یه و امدم در حموم از افكار این با  نكنم فكر بش

 صبحانه سوي به پيش کردم
  الي صاابح خانما خانم به: گفت دیدنم با محمد که بودند جم  ميز دور همه

 سااري  مو  موجان سااالم گفتم جان  مو به رو و زدم بهش پهني لبخند بخير
 کرده غب قيافه با که مونا کنار و بخير همه صبح: گفتم کردم همه به رو داد تكان

  گل مخانو پكري چرا: زدم پهلویش به آروم نشستم ميكرد بازي اش صبحانه با
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سرخاله از نميدونم-  لقمه محمد که دوختم محمد به رو نگاهم بپرس جانت پ
فت داد فرو رو اش مده پيش کاري برام جونم حوا هيچي گ ید او  اب برگردم با

 برت خودشااون برگشااتت موق  گفتن ایشااون کردم صااحبت هم  مو خان
 و دمش پكر رفتنشون از کرد تایيد رو محمد هاي گفته سر با  مو که ميگردونند

ستم خوابيد بادم صنعي لبخند با و انداختم مونا گردن دور رو د شاال: گفتم ت  ای
سابي ميایم بعد ي دفعه شتر خودش مونا ميگذرونيم خوش ح  زدیكن بهم روبي
 ....خواهري دارم دوست:کرد

 
 زد صاادام  مو که رفتم اتاقم طرف به حوصااله بي ومونا محمد بدرقه از بعد

 هک خوشااحال و متعجب بدوني رو چيزایي یه وقتشاااه پذیرایي بيا جان حوا:
  افتادم اهر  مو دنبال برساام کارام به و برگردم تهران به تر سااری  ميتونم باالخره

 اميلي خوبي حس اصااال چرا نميدونم اینجان که  اشااقم هاي قناري  ععه
ستم  مو روي به رو دوتا اون به توجه بي  ندارم ش  به و م باالخره شدم منتظر ن
 ... کني ازدواج سام امير با باید خانواده رسوم به بنا باید تو حوا: اومد حرف

 ریهگ با اميلي که پریدم جام از شاانيدم قبل هاي ثانيه که چيزي از زده وحشاات
 ی   مو: پرساايدم  مو از شااده گشاااد چشاامان با رفت باال ها پله از تند تند

 وسااط  مو نميفهمم من...م..م داره زن سااام امير چيه منظورتون چي یعني..
 نبدو سااام امير و ممنو ه غریبه با ازدواج ما خانواده تو که ميدوني پرید حرفم
 ... گرفته نازا و فرنگي زن یه رفته و کرده اینكارو من اجازه

 ...داره احتياج وارث به ایرانمهر خاندان: پایين انداخت رو سرش



 ١5 سيب سرخ حوا

 
شتم تا رفتم  قب آروم ستام بين سرمو کرد برخورد دیوار به پ  این نه نه:مگرفت د

 رو به رو به کردم جان  مو به نگاهي نميتونم من نه! ؟ اميرساااام نداره امكان
  بود شده خيره

 
شه که شما  مو-  و شرم نكن اینكارو دخترت با  مو مني دختر تو ميگي همي

 من جون  مو: راگرفتم  مو هاي دست و جلو رفتم گفتم گذاشتمو کنار رو حيا
 بابا روح به ترو نيست رضا قلبم نكن اینكارو من با تروخدا ایه دیگه کس با دلم

 ...  مو نكن رضا
ستاده سالن کنار که افتاد سام امير به نگاهم شاني هاي رگ بود ای  ردنشگ و پي

 غرق داشااات خود با مرا که اویي از گرفتم نگاه بود هميشاااه از تر برجسااته
 ...ميكرد زندگيش فاضالب

ست تر محكم شردم را  مو د ستي که کس هر به ترو ف  هقم هق  مو نكن ميپر
 ...بدم ادامه نداد اجازه
  رف  زیزم دخترم نميشااه:شااد بلند گردویش چوب  صاااي بر تكيه با  مو

شتني زیر خانواده رسم قانون ست پاگذا  بود هم رضا اگه: شد افكنده سرش ني
 ....ميكرد همينكارو

 
سط ست  مو: گفتم جيغ با و پریدم  مو حرف و شين من باباميخوا  هجوج ما
 !؟ شم کشي
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 که بشم کسي  اشق دارم حق منم آدمم من  مو دارم زندگي من دارم درس من
ست رو اي دیگه کس من  مو کردم انتخابش خودم شاره سام امير به دارم دو  ا
 ؟! شم دوم زن من کردم
  لرزید پشتم ي تيره تصورش از نشستم و گرفتم دستام بين را سرم

 چي؟ دوم زن ميدوني  مو-
 ه روسيت ماه این آخر  من التماسهاي به توجه بي و زد خود  صاي بر تكيه  مو

 .. کن جور و جم  خودتو شو بلند دختر
یان و دسااات به چمدون اميلي موق  همون  ي لهجه همون با آمدو پایين گر
ندگي:کرد  مو به رو انگليساايش غليظ ید جهنم منو ز مات براي کرد  رسااو

 احمقانتون
 و خداتون همون به ميسااپارم شاامارو:گفت اي مسااخره لحن با و زد پوزخندي

 يرونب در از بود ایستاده سالن ي گوشه ساکت که سام امير به نگاهي نيم بدون
  رفت
   رضه بي: گفت اميرسام به رو نهاني خشم وبا داد تكان سري  مو
 ر تس به و انداخت پایين را سرش ميزد کبودي به سرخي از دیگه که سام امير

  رفت باال ها پله از
ستش رسيد من کنار وقتي  مو شت من ي شانه روي را د  اول از تو دخترم:گذا

ستي ستي تو اميري حق تو ميرسه روز این ميدون س به بچگي از ميدون  اميري ما
  نيست حقيقت این دار جلو چيزي
 .... دختر نجنگ تقدیرت با: زد ام شانه به ارومي ي ضربه



 ١7 سيب سرخ حوا

 ... شد رد کنارم از آرامي به و گفت را این
 من براي کردم فكر احمقانه چه اما ميدونساتم رو مساخره رسام این من آره آره

شه اجرا شحال سام امير زن دیدن با احمقانه چه نمي  با و احمقانه چه شدم خو
شق خيالي خوش سا  ا  هق صداي.... احمقم چقدر احمقم چقدر شدم پار

 ...کرد پر را  مو ي خانه بزرگ سالن بلندم هق
 

 به رو دیوار به اشااكي چشااماي با و انداختم تختم روي نا و حال بي رو خودم
 تمگرف دسااتانم بين رو ساارم معلوم نا اي آینده آینده به کردم فكر و زدم زل روم

 ؟ دوم زن خدایا
 ساله؟٢0 ي حوا من

 ؟ شم ساله 35 مرد یه دوم زن 
 !بریدن اون نام به رو نافم اینكه واسه! بچه واسه فقط

 ميدونم پارسااام  اشااق من نميخوام... نميخوام ميشاام دیوونه دارم من خدایا 
 ....ميگه بهم حسم داره دوست و من اونم

شگاه من  شت ین از باید من برم باید من آره آره دارم دان  نمک فرار کوفتي سرنو
 ..... بشم کسي زن بچه واسه نميخوام من

 و یختمر روداخلش لباسام بقيه بودم بازکرده نيمه نصفه که رو ساکم فكر این با
سري مانتو یه توجه بي شيدم تن به رو  رو نم صداش که بيرون زدم اتاق از و ک

 کرد ميخكوب
  جله؟ با چرا  مو؟حاال دختر کجا-
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ستي جا هر ميگفتي:شد لبهایش مهمان پوزخندي  يشپ حتي ميبردمت ميخوا
شي که بود؟همون کي شغاله سگه یارو اون شق شماتو و  ا  به چي همه رو چ

 کردي قي رو آبرو رو خوردي رو حيا و شرم بستيو خاطرش
 نگاهش چپكي کرد بهم که توهيني و وقاحت همه ازین بود شده مشت دستانم

  در سمت به کشيدم رو راهم جواب بدون کردم
 سااعي  جله این با کجا نگفتي: شااد مردانش و قوي هاي پنجه اسااير بازوم که

 اب بود من از بيشااتر خيلي زورش نشااد اما کنم جدا دسااتش از رو بازوم کردم
 وت اسامت و تو که هرجا قبرساتون:گفتم داشاتم پنهانش در ساعي که حرصاي

 ..... نباشه زندگيم
 راساات گذاشااتم االنم تا اگه بيچاره هه: شااد نمایان دوباره مسااخرش پوزخند
 بليط زیر  مرت همه بهت کردم لطف بچرخي خودت براي و بري ه را راساات

 بندازم یادت رفته یادت اگه بودي من
 رندا تشااریف اشااتها خوش چه آقا.... نخير:کردم بازوم کردم آزاد براي تقالیي

 ......وقت یه نكنه سردیت دوتا دوتا... همچين نيومد بدتم اینكه مثل
 بفهمي تا ميكنم کوتاهش خودم نداره  يب درازه زبونت زیادي:غرید  صاابي

سي مال شماتو وقتي تو چي یعني بودن ک  وديب من مال دنيا این به کردي باز چ
 ساار بشااين کن کوتاه زبونتو هم حاال نداري نظري اظهار حق بودي من حق

 الفيت که موقعساات اون ميبيني بد که بزاري ساارجنگ من با که نخواه زندگيت
 ....سر خيره ي دختره ميارم در سرت اضافيتو غلطاي ي همه

 



 ١9 سيب سرخ حوا

ستم ستم واقعي معناي به شك شمهام با رو غرورم مرگ و شك  با..... دیدم چ
 تاقما به و کشاايدم بيرن دسااتش از رو بود ترگرفته شاال حاال که رو بازم ضاارب
 .... برگشتم

 به هامو آرزو مرگ نزار خدا اي بگير دسااتمو ميشاانوي صاادامو خدایا...خدایا
 ... ببينم چشمام

 ميخوان که جهنم ازین شاااده جوري هر... برم باید حتما من.... برم باید آره
 بلند مضااا ف انرژي با فكر این با....شااده جور هر ميرم بگيرن ازم زندگيمو

 نكنم التماس دیگه گرفتم تصااميم شااه باز فكرم تا گرفتم دوش دوباره و شاادم
ستم دیگه شون التماس ميدون س آروم آروم بعدازظهر تا نداره تاثيري رو  رو املبا

 .... باغ تو رفتم نكنه شك بهم کسي تا کردم جا به جا و درآوردم چمدون از
 آخ... آورد هجوم هام ریه به تبریز تميز و خنك ي هوا اومدم بيرن در از وقتي

 داشاات زندگي بوي برام االن تا جا  این بودم هواش و جا این  اشااق چقدر که
ما ندگيم دارن االن ا جا رو ز ما ميگيرن ازم همين  خودمو نميزارم نميزارم من ا

 دنميكر نگاه صااورتمم به حتي دیگه  مو فرارم از بعد مطمئنا.....ميدم نجات
 جاي و گشااتم باغ تو حسااابي پس باغش بيام بزاره دوباره که این به برسااه چه

 ....کردم حك ذهنم تو رو جایش
 ...ور غوطه افكارم تو و زدم قدم باغ توي سا ت چند نميدونم

 اب بود پرازسااتاره آساامون تو خورشاايد بجاي دیگه حاال کردم نگاه آساامون به
 .... کردم نگاه چرميم بند مچي سا ت به تعجب
 ي آینده فكر تو بفهمم اینكه بدون سا ت چندین من شبه9 شد چهارتا چشمام

 جا از جون مهري مهربون و نگران هميشاااه صاااداي....بودم غرق معلومم نا
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شم فدات جون خانوم:پراندم  نخوردي که ناهارم مادر بخور شام بيا شو بلند ب
 نداري رو به رنگ

 ....چشم ميام من تو برو شما جون مهري-
 باالخره ولي... اومدم کنار باهاشااون کنن فكر بزارم باید باشاام قوي باید من

 گيرنب ازم رو زندگيم نميتونن اونا کنن کاري به مجبور رو من نميتونن ميفهمن
 ....خودم فقط ميگيرم تصميم خودم زندگي براي من فقط

 محض به  مو  رفتم ميز ساامت به و شاادم  مارت وارد ساااختگي آرامش با
 ....دخترم بيا جان حوا بشين بيا:گفت دیدنم

 ... ميشينم  مو چشم-
سام نگاه شالق زیر  رو مشام بود شده دقيق بهم بيني ریز و تعجب با که امير

 ازيب غذا با فقط بخورم چيزي نميزاشت گلوم تو بغض نه که خوردن... خوردم
 .... کردم

 .... بخير شب و اجازه با جان  مو: شدم بلند بالفاصله
 همه وقتي تا ميدوني تو حوا بشااين کوبيد زمين بر رو  صااایش تحكم با  مو

 ... نداره رو سفره تر  حق هيچكس نكردن تموم رو غذاشون
  انداخت چنك قلبم به سام امير محسوس پوزخند

 .... نشستم جایم سر حرص و غيض با
 ....ميندازه من زندگي تو آتيش داره شون بوقي  هد و مسخره قوانينن همين

   موووو پسر نميبينم رو همسرتون: کردم اميرسام به رو اي مسخره لحن با



 ٢١ سيب سرخ حوا

 ا صاب آرامش براي:داد جواب نبود معلوم ازش چيزي که اي خيره چشماني با
 لاو از رو چيز همه هرچند بود ساانگين براش چندروز این اتفاقات ساافر رفته

 ..... ميكشه طول کمي بياد کنار تا رفت روزي چند ميدونست
   اینكه مثل ولي داد ادامه مسخرگي با

 ....  مو دختر اومدي کنار راحت شما
 .... اش کنایه از شد چنگ هایم مشت

 دارم کار باهات اتاقم تو بيا حوا:زد صدایم  مو
 
 .... شدم  مو اتاق وارد در به اي تقه با

 وير جان حوا بشاين بيا....بيا زد کناریش مبل به آرام اي ضاربه دسات یا  مو
 ....دوختم او به را نگاهم منتظر و نشستم بود  مو کنار که مبلي

 ميرساان هفته آخر کردم صااحبت بزرگت مادر و بزرگ پدر با من گلم دختر-
 .....ها مراسم انجام براي تبریز

 دلم ندارم قبول رو ازدواج این من جان  مو: دادم التماس رنگ چشاامانم به
 ساارم روي پدرانه کودکي از که ها  همان گرفتم را دسااتهایش نيساات راضااي

 نابود  رو زندگيم داره ها دساات همين با ؟ مو چي حاال اما ميشااد کشاايده
 .... ميكنه

ستي  مو شيد سرم روي د شه تو دخترم: ک  رامب بچم با و بودي دخترم مثل همي
شت این دخترم اما نگفتم بيراه  زیزتري بگم اگر نداري فرقي  یه این وئهت سرنو
 ....تو زندگي تو باید
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 مميدون.... ميدونم نيسااات تغييري هيچ جاي چي؟یعني یعني باید ميفهمي
سوممون طبق اومدي دنيا به که روزي از تو اما داره زن امير  شدي امير نام به ر
.... 

 اب دخترم نيساات اي چاره راه اما باشااه ساانگين برات شاااید جمله این ميدونم
 ....بيا کنار زندگيت

 ... فایدست بي  مو به کردن التماس و زدن حرف ميدونستم
 ....  مو اجازه با: شدم بلند چوبي ي شده کاري منبت صندلي روي از نااميد

 .... کشيدم نقشه فرارم براي و بردم پناه اتاقم به
 بود صاابح٤ فردا تهران براي بليط اولين سااایت تو رفتم برداشااتم رو تاپ لپ

 تخت رو رو خودم مخمصاااه ازین رهایي فكر با و  کردم اکي ذوق با سااری 
 .....نامعلوم فرداهایي از خبر بي سپردم خواب به رو خودم و انداختم

 
 ...بود ١٢ کردم سا ت به نگاهي و کردم باز را چشمانم رخوت با

 يشمنم رو به رو منحوسش ي قيافه با و گذشته صبحانه وقت خداروشكر خوب
... 

 مدما پایين دیروز از بود تنم که لباسااي همان با نداشااتم گرفتن دوش حوصااله
 جون؟ ؟مهري جون مهري:

 ؟ کجایي
 الهي بخور صبحانه بيا مادر جانم:رسيد من به سالن ته از کنان هن هن مهري
 .....بي بيا خاليه شكمت هنوز اومده حياط وسط تا آفتاب برات بميرم



 ٢3 سيب سرخ حوا

 !نيست کسي اینكه مثل کجان بقيه: پریدم خانوم مهري حرف وسط
 کنن ورزش کم یه گلف باشگاه رفتن آقا خانوم واال

 .... بيرون رفتن خانوم املين با کوچيكم آقا داد ادامه و دزدید ازم را نگاهش
 اميلي خانوم مهري چيه دیگه املين خندیدم بيخيالي با

 نميدونم اصال من واال بگم چي: داشت نگه هوا در را دستش و داد تكون سري
 ...اومده خوشش فرنگي دختر این چيه از آقا
 خورن حرص حاال: گفتم بود شده باز اشتهام نبودش خبر شنيدن از حاليكه در

 ...حسابي رفته ضعف دلم ما ي صبحانه این کو جونم مهري
 جان شكم خجالت از حسابي اش آزاردهنده هاي نگاه بدون مدت چند از بعد

 .....کردم تشكر جون مهري از آبدار *ب*و*س* یه با و درومدم
 هست روزیم آخرین نيستن اخمو آقاي و  مو خان که حاال کردم فكر خودم با

 ... بزنم گشتي یه بازارا تو برم تبریزم تو که
 و کردم تس سبز شال با فيلي وشلوار یشمي سبز ي مانتو یه و شدم بلند سری 
 ریدخ از بعد گشتم ها پاساژ تو که کم یه....زدم بيرون در از آرایشي هيچ بدون

 ..... کردم د وت کافه تو چایي یه به رو خودم شوميز یه و شلوار یه
 خوش چرا بود شااده راحت  اجباري ازدواج ازاین خالصااي از خيالم که حاال

 ! ندم سور یه خودم به متفكرم مغز خاطر وبه نگذرونم
ضایي و بود شده دیزاین زیبایي به که شدم تاریكي شاپ کافي وارد  ا رانهش ف

 .... بودند نشسته جوان زوج چند کنارش و گوشه و داشت
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 ار ميز ترین اي گوشه بود مناسب  اشق هاي زوج براي کامال فضاش هم واقعا
 ها زوج این جاي پارسااا با رو خودم رویاهام تو.... ونشااسااتم کردم انتخاب
 .....کرد پرتاب واقعيت به رویا از رو من آشنایي انگليسي لهجه که گذاشتم

 
شكل تو تا اینجا اومدیم ما! ميگي؟ چي ميفهمي -  حل بابات با  موتو دختر م

 ... کني ازدواج باهاش اینكه نه نه کني
 !؟ کني راضي باباتو نخواستي وقت روز١0 من از تو مگه
 امير؟ ميگي چي من به االن
 ..... کنم تقسيم اي دیگه کس با تورو من امير
 ...شد حرفش ي ادامه مان  گریه

شم به صدایش سيد گو  رطش این با تو و من کنم چيكار ميگي  زیزم اميلي: ر
 تو هساات زندگيم تو تو جز به اي دیگه کس گفته تو به من کردیم ازدواج باهم

 یادته؟ اومدي کنار باهاش کامال
 ازدواج که وقتي براي بود پيش سال١0 مال اون امير: داد ادامه هق هق با اميلي

 دوست من.... من امير هميم  اشق که االن نه پول و بود تو اقامت براي فقط ما
 ...دارم

 امن به دارن چيزي یه ایراني مرداي: کشاايد پرپشااتش موهاي به دسااتي کالفه
 فهوظي نميتونم من... اميلي نزاشااتي احترام بهش هيچوقت تو که همون غيرت

 بودم کمرنگ و کردم دیر انقدر من ببين ندم انجام رو هساات دوشاام رو که اي
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 ميگه ميكنه نگاه چشمام تو بوده من مال  مرش اول از که کسي من ناموس که
 .... اميلي بفهمي نميتوني اینو ایه دیگه کس  اشق
 دارم وظيفه من دیگه چيز یه وظيفه چيزه یه  شااق اما دارم دوساات منم  زیزم

 اما سخته ميدونم گرفت را اميلي دستهاي.... بيارم وارث یه بابام براي
 دیگه که اميلي نه؟ مگه موندیم هم با حقيقت این همه دونسااتن با ما  زیزم
 نمک قساامت باکسااي رو تو نميتونم من امير.... ا:گفت بود اومده بند گریش

 اي هپشااتوان هيچ دیگه من... من باشااي داشااته بچه تو اگر.....ميدوني ببين...
 نباشااي تو اگه  ندارم بسااااط در آه هم آمریكا تو من که ميدوني... مي  ندارم

شتوانه یه حداقل...حد بگذرونم رو زندگيم چجوري  اقلحد تا...تا بده من به پ
 ...امير ميگم چي که ميدوني باشه راحت خيالم

 
 دامها ميگرده حرفش ي ادامه براي ها واژه بهترین دنبال داره بود معلوم که اميلي

 ....نميشه نابود زندگيم تو بعد شم مطمئن ميخوام فقط من اميرجان:داد
 دونب ميگفتي داشتي که االن تا پس  ههههه:پرید اميلي حرف وسط سام امير
صور قابل من بعد زندگي برات شده چطور حاال ميميري من  کالفه.... شده ت

ستي شيد صورتش به د شه: ک ش دیگه االن ميكنم اون براي فكري یه با  كليم
به باشااه؟حالت راحت تو طرف از خيالم نيساات  آساايبي االن؟نميخوام خو
 ...جریان این تو بخوري

 کامال: گفت بود معلوم هم تاریكي اون تو خندانش چشاامان حاال که اميلي
 هک حالي در.... من  شااق  اليم اصااال باشااي پيشاام تو وقتي تا  زیزم خوبم
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 تاریك ینجاا بریم بيا  زیزم بيا: گفت ميكرد بلندش و بود گرفته را امير دسااتان
 .... ميگيره دلمون هست

 حفهت این واسه بگو رو من واقعا ستایشي قابل  شق چه:زدم پوزخندي دلم در
 .... ميخوردم غصه هم
 ... شدم خيره منو به و انداختم باال اي شانه خيال بي

 ضرحا شب براي تا رفتم باغ خونه سمت به تازه کيك و چاي یه خوردن از بعد
 ....شم

 
سيدم وقتي  قتيو تا ميداد بد گواهي دلم بودم سرکنده مرغ مثل شب تا خونه ر

 .....رسيد موقعش باالخره واسم بود سال مثل دقيقه هر برم ميخواستم
 اشااتد قلبم رفتم پایين ها پله از پاورچين پاورچين و کردم باز رو در الي آروم

 ......دهنم تو ميومد
 باغ در ات و بيرون پریدم در از شده آزاد قفس از ي پرنده مثل رسيدم در به وقتي

یدم نفس یه  برخ که تلفني تاکسااي سااوار و کردم پرت بيرون به و خودم و دو
 ... شدم بودم کرده

 .... گذاشتم قلبم روي رو دستم
 .... ميكردم حس رو کوبشش هيجان شدت از

سي شدم هواپيما سوار وقتي باالخره سودگي سر از نف شيدم آ  اي دقيقه٤5 و ک
 .... خوابيدم خودم براي رو بودم آسمون رو که
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 راخود ایمني کمربند لطفا هسااتيم ارتفاع کردن کم درحال محترم مسااافرین-
 .....درآورید اوليه حالت به را خود صندلي و ببندید

 .... نشستم و شدم جا به جا رخوت با و پریدم خواب از صدا این با
 جون آقا و جون  زیز واسااه چطور اومدنمو که کردم فكر این به راه طول تمام

 ...... خونه در رسيدم چجوري نفهميدم اصال که بدم توضيح
 سااا ت ساااکت جا همه و بود خاموش ها چراغ تو رفتم و انداختم کليد آروم

 تمتخ به لباس تعویض از بعد و رفتم اتاقم ساامت به آروم هنوز بود نشاااده7
 .....خزیدم

 نميزارن آقا و  زیز امنه جام دیگه حاال نميشااه آدم خود خونه جا هيچ آخيش-
 .......کنن تحميل بهم رو چيزي و بگه زور بهم کسي
 همراهم که تلخي ي آینده از غافل.....برد خوابم راحت خيال آرامش با حاال

 بود خواهد
 
 رو ميداد آرامش بهم که جونم مادر مهر پر صااداي و پریدم جا از در صااداي با

  زیزم؟ آخه اومدي کي اینجایي ؟مادر؟تو حوا:شنيدم
 ور تپلش ي گونه و شاادم بلند جام از بدنم به قوسااي و کش با و زدم لبخندي

 .....بوداااااا شده نقطه یه برات دلم خوشگلم جون مادر سالم:یدم*ب*و*س*
 .....را روزهایم این آرامش منب  فشردم خودم به سفت

 ١٢ سا ت بخور چيزي بيایه و بزن صورتت به یه برو حاال نكن لوس خودتو-
 ......مادر؟ آخه ميكني چه اینجا ویر و هير اي تو بگو بعد ها گذشته هم
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ستم سفره سر ش  ايصد که بردم دهان به رو مربا و تازه سنگك نون ي لقمه و ن
 .....ومدها گفتي که تو خانوم پس بابا نخودچي این کو:شنيدم رو بابایي مهربون

  گرفتم جاي مهرش پر آغوش در و کردم پرواز سمتش به
  بود شده تنگ برات دلم چقد باباي که آخ-

 حاال آوردي برامون خوب خبراي و رفتي روز٤ ورپریده: گفت و کشاايد رو لپم
 ؟ برگشتي  روسي واسه کار همه اون با و کندي دل  موت از شده چطور

 ......باباجون خوب ميومدیم ماهم دیگه چندروز وایميسادي
 دمب توضيح واسشون چجوري حاال ریخت دلم به  الم غم بابایي حرف این با

.... 
 ....... ورچج بابایي راستش....را: گفتم من و من با و پيچيدم بهم رو دوانگشتم

 ،...ماسيد دهنم تو حرف آیفون موق  بي صداي با
 

 روز؟ موق  این کيه یعني:داد باال را ابروهایش تعجب با مادرجون
 .... شدم بلند حرف این با ببينيم بزار نميدونم:انداختم باال اي شانه

سي دیدن از شت که ک  وريچج ميكرد چيكار اینجا این:پرید رنگم بود آیفون پ
 .... اومده
 مدختر کيه:پریدم جا از بابایي صااداي با که بود زده خشااكم آیفون جلو همون
...... 

 داخل يدبفرمای بفرمایيد داماد آقاي به به:برداشت سری  و کرد آیفون به  نگاهي
..... 



 ٢9 سيب سرخ حوا

 ماز رو زندگيم تا بود اومده  که اویي با او با رویارویي از شد چنگ هایم مشت
 .....  بگيره

 آقاي به: اومدم خودم به بود گرفته آغوش در رو اميرسااام که آقاجون صااداي با
 .... آمدي خوش آمدي ؟خوش امانتيت دنبال اومدي پس بفرمایيد داماد

شمانم شمان به رو چ  مترسيد بار اولين براي..... دوختم سام امير خون پراز چ
 ازش ترسيدم....

 ... رفتيم  پذیرایي سمت به همگي
 ..... ميكردم حس رو قلبم کوبش

شمش کردن پنهان در سعي که صدایي با اميرسام شت خ  راستش آره: گفت دا
 تهران ایمبي گفتيم کنيم زندگي تهران  روسااي بعداز گرفتيم تصااميم حوا منو

  کنيم اکي رو کارهامون
 برو اجونباب کن استراحت کم یه برو اي خسته حتما پس: گفت خنده با بابایي

..،، 
 با و  شاااد خيره من به بفهممش ميتونسااتم فقط من که  صاابانيتي با امير-

 .... اجازه با پس چشم:گفت پدر به رو مصنو ي لبخندي
  ميدي نشون بهم رو مهمون اتاقت  زیزم جان حوا

 ...... افتادم راه جلوتر به دادم تكان سري
سيدیم که اتاق در جلوي ستم مچ ر شار با رو د  داخل داد هل رو من و گرفت ف

.... 
 .....نميكش خجالت رفتاره طرز چه این: زدم زل بهش  صبي
 .... موند نصفه کوبيد دیوار به مشتيكه با حرفم
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 :گفت نره بيرون داشت سعي که صدایي با
ضافيت غلطاي شتر داره ا شه کوپونت از بي صفه کي اجازه با حوا مي  راه بش ن
 شدي؟ صاحاب بي کردي فكر کردم ؟ولت اومدي افتادي

 نم نداره ربطي تو به نيسااتي تو باشااه صاااحبم هرکي: کردم نگاهش طلبكار
 .....چيكاره اصال تو... ميكنم چيكار
 ات برو بيرون برو:گفت اش شاااده کليد دندوناي الي از و پرید حرفم وسااط
 ....ندادم دستت کار تا برو خودمه دست اختيارم

 هق و انداختم تنهایيم تخت رو خودم و اتاقم تو اومدم سااری  خواسااته خدا از
 ..... زدم هق ضعفم به زدم هق بدم بخت این به زدم

 
 داخل اومد و زد در مادرجون بود کرده پف چشاامام که بودم کرده گریه انقدر
 سااخت چرا دخترم آخه گرفت دردسااتانش رو دسااتام  نشااساات تخت روي

ضا ازدواج این با دلت ميدونم ميگيري ست ر سون شرایط ميدونم ني س آ  تني
 خترمد بجنگي زندگيت با نكن سااعي بيان کنار شاارایطشااون با باید ها آدم ولي
..... 

شت: گفتم گریه با شت دوم زن که اینه من سرنو سرنو ش که اینه من شم؟  ينما
  باشم کشي جوجه

 !؟ اینه من حق:زدم زجه
شه ميگفتي که شما سي نميزاره نميگفت بابایي مگه مواظبمي همي  کنه ذیتما ک

 ...  بگو شما بگه زور بهم و
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 .....ندارم انتخاب زندگي حق من
 : گفت  متاثري لحن با و کشيد سرم به دستي جون مادر

 ..... مادر شي آروم کن گریه من صبور و  زیز دختر 
 کاري که برات بميرم هسااتن اونا تو قيم نمياد بر کاري حاجي و من دساات از

 .....بكنم نميتونم
 ..... داره زن سام امير اقا فهميده تازه بابایيتم
سته ش شه ن شو داره اتاق گو شكهایم  ميكنه داغون خود  مبمير من: کردم پا  را ا

 نميشم ز*ا*ب*س*و*ه  وضي اون زن
فت گاز رو لبش جون مادر ما حوا: گر که بزرگ اینجوري تورو ؟  به کردیم؟
 ؟ کني حرمتي بي خودت از تر بزرگ
 رارق ميرسه  موت شب کن جور و جم  خودتو دختر پایين بيا:داد ادامه باتشر

 ..........بدیم انجام و و قد  روسي کاراي جا همين شده
 این من پارسااام  اشااق من دارم دوساات رو اي دیگه کس من نميفهمين چرا-

 ......ندارم قبول و ازدواج
 بغله اتاق همين شااوهرت ساااکت خدا تورو مادر: دسااتش رو زد جون مادر

 يهتعصااب امير اقا زندگيت با اینجوري نكن: داد ادامه کالفگي با..... ميشاانوه
 ........اینجوري مادر نكن ميكنه سياه زندگيتو بشنوه

 دونهمي اصال کنه سياه من واسه رو زندگي بخواد که منه کيه اون: گفتم حرص با
شق من سبيده من زندگي به کنه  ين هنوز اما دیگم یكي  ا  دميخوا مثال.... چ

 وحال  شااق اون واساااه ؟چطور ميكنه چيكار ببينم هان؟ميخوام کنه چيكار
 .....بده و اخ من واسه افتخاره داشتن زن دوتا دوتا و کردم
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 يکس با ميخوام من ميشه چندشم ميكنم نگاه بهش مياد بدم ازش من اصال آقا
 ......... اش که
 .....موند نيمه حرفم و پریدم جا از دیوار به در شدن کوبيده با

 کرد جون مادر به رو باشااه آروم ميكرد رو سااعيش تمام که درحالي سااام امير
 باشم؟؟؟ تنها حوا با چندلحظه ميتونم جون خانوم:

 يآقای تو ميگه چيزي یه بچساات حوا مادر:رفت امير طرف به نگران جون مادر
 ....بگذر مادر کن

مان امير خت من به رو خونش پر چشاا  فقط جون خانوم ندارم کاریش: دو
 ..... دقيقه پنج واسه باشم تنها زنم با ميخوام

 ندارم خبر و شاادم زنت حاال تا کي ؟از زنت هه:پریدم حرفش وسااط  صاابي
...... 

  ميزد تشر بهم که بود جون مادر  صبي صداي....حوااااااااااا-
 ...... ميكنم خواهش جون خانوم: گفت آرامش کنترل همون با امير

 ....کرد تر  رو اتاق من به اي درمانده نگاه با جون خانوم
 

 .....بست سرش پشت درو جون مادر
شمان با سردش ظاهر به چ  من و شد نزدیك بهم قدم به قدم و زد زل بهم خون

 بهم من از حالت که:ميفشااردم مشااتم داخل رو تخت روي ي مالفه بيشااتر
 غلطي هيچ و چساابيدم بهت کنه مثل من و اي دیگه یكي  اشااق ميخوره؟که

 بكنم؟؟؟؟ نميتونم



 33 سيب سرخ حوا

 ...... نداشت فاصله سانتم5 من با صورتش دیگه حاال
شق کردي فكرد پس زدم زل بهش پروویي با اما بودم ترسيده که این با  ينهس  ا

 ........چا 
 دمآ من ششششش حوا شششششش: گذاشت بينيم روي رو اشارش انگشت

صبي منو صبوریم صي منو نكن    ول تورو من بيایم راه باهم بزار حوا نكن حر
يا به وقتي...... من فقط مني مال تو نميكنم  با..... شااادي من مال اومدي دن
  حوا کن فرو..... کن فرو مخت تو رو این زد پيشوني رو اش سبابه انگشت

 ........ حوا ميكنم فرو خودم روش به خودم یا
 ........کشيد  قب

 .......شو بلند بخریم انگشتر بریم بپوش لباس بلندشو
 راهه به رو  ادي چي همه ميكني وانمود چرا: زدم زل بهش نفرت با

 :گرفت غم رنگ نگاهش
 .....راه به رو چيز همه چون-

 ....باش پایين دیگه رب  یه کرد من به رو پشتش
 شاادمي نزدیكتر بهم اميرسااام ميكردم فرار چي هر انگار بود فایده بي کردن لج

 اي هوهق راسته ي مانتو یه و زدم ریمل و رژ کم یه و زدم صورتم به آبي شدم بلند
 ..... رفتم پوشيدم راحت قهواي کفش یه با  کرم شلوار و شال با

 كيمش چرم فرمان روي انگشت با و بود نشسته رنگش مشكي سوناتاي داخل
 .....بود گرفته ضرب
 افتاد راه حرفي هيچ بدون..... نشستم ماشين داخل

 .........  داشت نگه  بزرگ فروشي طال یه در جلوي که بودیم راه تو سا تي نيم
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 ....موندم مات لحظه چند مغازه زیبایي از رفتيم که مغازه داخل
 ......داره چي ببينيم اینور بریم بيا خانوم:اومدم خودم به سام امير صداي با

 ...... رفتم دنبالش.....کردم طرفش به نگاهي
 داومدی خوش:کرد ما به رو خوشاارویي با بود زیبایي جوان دختر که فروشاانده

 ....... کنم کمكتون ميتونم
گاهي ساااام امير  کردو بود دسااتش زیر ویترین توي که هایي انگشااتر به ن

 .....بيارید برامون رو تون انگشترها جدیدترین و بهترین کنيد لطف:گفت
 ...... داد تكان سري لبخند با دختر
 و کالكشاان نيو ها این:وگفت اومد ما ساامت به اي جعبه با بعد دقيقه چند

 .....هستند ما کارهاي ترین خاص
 ردساا رفتار به همچنان اما بود کرده جذب رو من انگشااترها کننده خيره زیبایي
 ،............ دادم ادامه روحم وربي

 :گفت مهربوني با بود شده  وض لحنش فروشنده وجود خاطر به که اميرسام
  ميپسندي رو کدوم ببين کن نگاه  زیزم-

 .....نداره فرقي: انداختم باال اي شانه تفاوت بي و کردم نگاهش سرد
 ...... داري دوسش کرد انتخاب برام جواهر نگين تك ي حلقه یه اميرسام

 
 بي با ندم نشااون حلقه به نساابت رو  القم و شااوق ميكردم سااعي درحاليكه

 .... نداره فرقي: انداختم باال اي شانه تفاوتي
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 و داد تكان سااري    بود اخمو و آرام اش چهره هميشااه مثل بازهم که سااام امير
ساب رو حلقه شمان مقابل در و کرد ح شنده مبهوت چ  مغازه از ما رفتار از فرو
 ..... اومدیم بيرون
 .......زهر از تر تلخ سكوتي بودیم کرده سكوت هردو ماشين داخل

 دخری از چقدر و نكردم کاري هيچ من و بياد ساارم بالیي چه قراره اینكه فكر با
 بود اشكي حاصلش که خورد بهم حالم ضعفم و خودم از شدم زده ذوق حلقه

 ....... خورد سر گونم از که
 سرد.....سرد چه تلخ چه داد ادامه رانندگيش به تفاوت بي و کرد بهم نگاهي نيم
 ....زهر تر تلخ و سنگ از تر

 اتاق مرفت اتاقم سمت به هيچكس به توجه بدون من و رسيدیم خونه به باالخره
 ......تنهایيام
 مه بابایي و مادرجون از جورایي یه حتي بودم دلگير همه از نبود خودم دساات

 .... نكردن که حمایتي خاطر به
گه که زندگيي زندگيم به.... کردم فكر گرفتم آغوش در رو زانوانم  دسااات دی
 ..... نيست خودم

 ......من و کردن آرزوهام مرگ پوش سياه منو گرفتن ازم رو  شقم و زندگي
 ...... بود گریه و التماس برميومد دستم از که کاري تنها

 ...... خورد بهم حالم کسيم بي و ضعفم از
 امير دیگه ماه ازیه کمتر تا اینكه فكر ميداد دست بهم جنون حالت افكار این با

 از و من بودن ووسيله بودن دستي دم بودن هوو فكر ميكرد دیوونم شوهرمه سام
 ..... متنفر ميكرد متنفر خودم
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 افكار این سم بتونه آب شاید تا دوش زیر رفتم لباس با و شدم بلند لحظه یه تو
 ....... بشوره قلبم از رو پارسا  شق بتونه شاید تا بشوره قلبم و روح از و
 
 ...کردم  وض را هایم لباس اومدم بيرون حموم از

 .....انداختم سا ت به نگاهي
 ونج مادر به برم و شم حاضر سری  گفتم پس بود نمونده  مو اومدن به چيزي
 برنميومد ازش کاري نداشت تقصير که هم بيچاره اون کنم کمك
 پس کنم کاري نداشاات ميرساايداحتياجي کمرم تا بلندیش و بود لخت موهام

شون شك شكي دوخت خوش ساده شلوار کت ریختم دورم ساده و کردم خ  م
 کردم خودم به آینه از نگاهي کردم اکتفا کمرنگ رژي و  ریمل به و زدم تن هم

 يليخ نه و بود زشت نه ام قيافه بود شده آرزوهاش مرگ سياهپوش که حوایي به
با  ميخواسااتم معمولي زندگي یه و بودم معمولي بودم سااااده دختر یه من زی

 .....اما
 ... رفتم بيرون در از کشيدم  ميقي نفس

 .....نبوده وقت هيچ نيست ساز کار گریه باشم قوي باید کرد ميشد چه
 ..... بودن جا این زندگيم  شقاي دوتا..... رسيدم آشپزخونه به

 .... بودن نفر دو این فقط آرامشم منب 
 المس:کردم بغل رو بابایي پشت از و زدم ماتم صورت به زدم خوشحالي نقاب

 باشييااا هم تو نبينم باباجوني
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ستم بابایي شوند و گرفت رو د شحالي خوبي تو حوا:روش به رو ن  به؟ بابا؟خو
 ومدبرنمي دستم از کاري ميدونستمم هرچند چيه شرایط نميدونستم من که خدا

 نه؟ مگه ميبخشي منو دخترم
 .....ميكرد خفم داشت بغض بابایي هاي حرف از

ضم شحالم نميگم حرفيه چه این بابایي: دادم قورت رو بغ  باید تقدیر با اما خو
 ......اومد کنار

هل.... بودم همين اول از ظاهر ا کاري و ت ......  نبودم اي اسااطوره هاي فدا
 .......بگم دووغ بابایي کردن خوشحال براي نميتونستم

 بابایي  اشقتم: گفتم یدم*ب*و*س* رو اش گونه شدم بلند
ستم و بود سرگاز که مادرجون کنار رفتم ست با و انداختم گردنش دور رو د  د
سنجون خورش ي قابلمه در دیگه شتم رو ف  چه خانوم طاهره اوووووو......بردا
 کرده

يا ریختن زبون جاي به: فشاارد خود به مرا مادرجون مك یه ب  اون برو کن ک
 ....افتادم پا از کن درست ساالدو

 ميان ناای خاله:گفتم بردارم ساالدو وسایل تا رفتم یخچال سمت به که حالي در
 امشب؟

 قضيه وقتي محمد مادر بگم چي:داد تكان هوا در دستي حوصله بي جون مادر
 ...نباشم که بهتر باشم حوا پشت نميتونم که حاال ميگه کرده لج شنيده رو

 ..... بياد ميكنن راضيش  قد واسه جوري یه گفتن خالت و مونا حاال
 .....ميكرد داغون خودشو فكرا این با وگرنه ميكردم صحبت محمد با باید
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ست که رو ساالد  قاآ امير ببين بزن زنگ شو بلند مادر گفت مادرجون کردم در
 ......کردن دیر بياره فرودگاه از  موتو بره قراربود موندن کجا  موت با

 ....چ من به انداختم باال اي شانه و کشيدم هم تو رو اخمام
  موند نيمه در زنگ با حرفم
 اومدن حاجي: رفت در سمت زده هول جون مادر

 هولي چرا شااما اومدن خوش اومدن که اومدن: جون مادر ساامت به کردم رو
..... 
 به ونزب حوااا:گفت تشر با و گرفت نيشگون رو لپش و دستش رو زد جون مادر
  پریده ور بگير دهن

یارویي کم یه تبریز از فرارم خاطر به راسااتش  اسااترس جان  مو با ازرو
 ....داشتم

شش مهرباني با  مو که دیدم تعجب کمال در من و اومدن باالخره  برام رو آغو
مت به:کرده باز مدي خوش: فشااردم بهش رو خودم و رفتم  مو ساا   مو او

 ......جون
ستش  مو شيد سرم بر مهرباني با را د شحالم من شيطون  جول دختر: ک  خو

 مگه:زدم غمگيني پوزخند بدي وفق شاارایط با رو خودت تونسااتي باالخره که
 .....داشتم هم دیگه راه این جز

 ......بود دستش در که گلي باسبد  دیدم را او و شدم جدا  مو آغوش از
 ...... بودم  اشقش من که گلي بود آبي رز گل از پر که  سبدي
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شگيش اخم همون با ستم رو گل هم  را سرش و کرد سرتاپام به ونگاهي داد د
 ......پوشيدي سياه که مردم من برد گوشم نزدیك

ندي باس باش مطمئن بميري تو گفتم و  زدم پوزخ يد ل ي تنم از سااف  اددرنم
......... 

 ..... شد رد کنارم از و انداخت  بهم ترسناکي نگاه
 آرزوي من   زدم  صاابانيت از ایكه نساانجيده حرف براي گرفتم گاز رو لبم

 ..... نداشتم رو مرگش
 جون درپ به نشستم و گزاشتم ميز روي رو گل احتياط با  کشيدم خجالت ازش

 هاي رگ که او بودندو کردن صااحبت حال در که کردم نگاه مادرجون و  مو و
 ...... بود  صبانيتش از نشان متورمش پيشاني

 .......نبود درست حرفم داشت حق رو بار این
 

 ......بردارم اميرسام به ام خيره نگاه از دست شد با ث جون مادر صداي
 .....شد خشك گلومون بيار چایي یه شو بلند مادر-

 .،... کردم تعارف و ریختم رو چاي و گفتم چشمي
 ...... برداشت رو چاي کند نگاهم اینكه بدون رسيدم او به وقتي

 ناراحت ازم کسااي نداشااتم طاقت بچگي از......گرفت دلم چرا نميدونم-
 ........باشه
 .......مطلب اصل سر بریم: کرد شروع و کرد صاف را اش سينه جان  مو

 هردو هم اميرسام و حوا و شده مطرح که سالهاست خير امر این بحث راستش
 ...... داشتن اطالع موضوع ازین



wWw.Roman4u.iR  ٤0 

 

 رايب من داد ادامه و کرد بابایي به رو..... کنيم تموم کاررو این که رسيده وقتش
 و  قد معصااوم١٤ نيت به سااكه تا١٤ با گرفتم نظر در رو باغ خونه دخترم مهر

 .....مبعثه  يد که دیگه روز٢٢ براي بزاریم هم  روسي
 رايب تا بخونن بينشااون محرميت صاايغه یه فعال هسااتين راضااي حاجي  پس

 ترباشن؟ راحت  روسي کارهاي انجام
 نز امير آقا نميدونسااتم من اما متين شااما حرف گفت داد تكون سااري بابایي

 .... داره
سام بابایي حرف این با  رو رشس بود پایين سرش و بود ساکت االن تا که امير

سر آقا حاج:کرد بابایي به رو و آورد باال شي هيچ من اول هم  واح زندگي تو نق
 واهدخ زندگيش تو نقشي نه و ميبينتش نه ميشنوه ازش چيزي نه داشت نخواهد

 ....باشيد مطمئن اینو داشت
 امير رفط از اشتباه این ميدونم کرد بابایي به رو و کرد نگاه تيز سام امير به  مو

بل غير ساااام ما بخشااش قا يدوني حاجي ا  غير ازدواج این زدن بهم که م
 ......ممكنه
 ...... والله بگم چي: پایين انداخت رو سرش باباي
 قرائت براي بياد آقا تا بدید اجازه اگه حاال گردوند دستش در رو تسبيحش  مو

 ......بزنند رو  حرفاشون جوون دوتا این صيغه
 .. .... زندگيم و آرزوهام سالخي به ميكردم نگاه من..... من و
 

 .....کردم نگاهش کردم حس سرم باالي اي سایه
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 دميوم دنبالم که رو اش سااایه رفتم اتاقم ساامت به جلوتر و شاادم بلند جام از
 .......ميكردم حس

 
 ...... نشست تخت لبه حرف بي شدیم که اتاق وارد

 براي حرفي چه داشااتن تفارت فرساانگها هم با که آدم دو بودیم ساااکت هردو
 ......  دارن گفتن
 ؟ حجابي بي مهمونيا ي همه تو تو: گفت و کرد من به دقيقي نگاه

نداختم بهش نگاهي- به.... ا یه با و گرفتم رو کتم ل يهح بي این گفتم کنا  جاب
قت جابي بي حمزه پساار پيش باغ تو همساارتون گشااتن تاپ با ؟اونو  ح

 ...... هاني یس اوه خارجيا شما قول به:دادم ادامه!!!!نيست
 صااورت کل در اما بود غربي کامال اش چهر چرخاندم صااورتش تو را نگاهم
 ....دوباره بود کشيده درهم اخم...... داشت جذابي

 هميشه وت گفتم پرسيدم تو به راج  تو از ميگرده چجوري اميلي نگفتم به من-
 ؟؟؟؟؟ حجابي بي

 ميبيني که همينم من:گفتم طلبكار
 ..... ميگم من که ميشي هموني تو نيستي نه: زد پوزخند

 ...رفت بيرون ازدر و شد بلند
 ......کردم نگاه آینه درون حواي به و برگشتم

 و ميشاام ميشاام؟بد ؟لجباز نيسااتم خودم ميزنم حرف سااام امير با وقتي چرا
 .......ميكنم ناسازگاري
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شم این شم آروم تا کن کمك بهم خودت خدایا سرت و خ شه منو ح  من ميك
 ...... ميلرزونه قلبمو اي دیگه کس یاد اما ميشم اي دیگه کسي زن دارم

 مادر هک بودم نرسيده پله پایين به هنوز پایين رفتم و کردم جور و جم  رو خودم
 ايفد  قد سر سرت بنداز اینو مادر بيا:شد ظاهر جلوم سفيد چادر یه با جون

 .....بيا بشم صورتت اون
قد...... پایين رفتم و گرفتم جون مادر از چادر اکراه با مده  ا مه و بود او  ه

ستم اميرسام کنار صندلي روي بودن من منتظر ش  روس  به به:گفت  اقد که ن
 .....ميكنم شروع یالله پس اومدن هم گل خانوم
 نماو..... ميشم متاهل دارم واقعا من که بود این فكرم تمام خوند رو خطبه وقتي

 منفعت زورگوي یه.....ندارم باهاش مشااترکم ي نقطه یه حتي که کسااي با
 .....طلب

 وکيلم؟ خانوم  روس-
 ......بله گفتم سرد و نفرت با و بستم رو چشمانم

 دستش رو سردم دست اميرسام و فرستادن صلوات جون پدر  مو و جون مادر
 طناب ي حلقه حكم من براي که اي حلقه انداخت دسااتم رو حلقه و گرفت

 ....داشت دار
ستم اومدم شم رو د ستم که بك صي حس هيچ.....  نكرد رها رو د  تماس از خا

 ....بيزاري و نفرت جز به نداشتم دستم با دستش
ستم ستش از رو د شيدم بيرون د  بله يردرگ و  کردم فكر شدم تباه ي آینده به و ک

 .....چيشد و رفت کي  اقد نفهميدم اصال که بودم گفته که زوري ي
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 کسي آرزوي و زندگي مرگ مگه ميخندن دارن همه  چرا..... آوردم باال رو سرم
 !!!داره؟ خنده

 زلي سرم از جون خانوم اهدایي حریر و سفيد چادر شدمو بلند جام از ضرب با 
 ..... بردم پناه اتاقم به حرفي بدون خورد
 تنهایيام تخت و من بازهم

 
 .....نشد مزاحمم کسي بدبختيم شب اولين خداروشكر

ساس شدم بيدار که صبح سبيده بهم پلكام کردم اح  با دبو کرده ورم بس از چ
 !!!!!خدایا زدم صورتم به سرد آب کم یه رفتم شدم بلند جام از کوفته تني
 ......... شدم قلمبه چشماي اون با بودم شده هيوال شبيه آینه تو منم این

.... تهبيف بهش چشمم نداشتم دوست اصال نيومدم بيرون اتاقم از بعدازظهر تا
 ..... اصال

 بهشااون نگاهم چندوقت این تو... گذاشااتم جلوم رو درساايم کتاباي چنتااز
 ..... بودم نكرده
شك که گردنم سا ت چهار سه بعداز  و دادم تكون سختي به رو بود شده خ
 خانم حتي و بود9 سااا ت کردم نگاه سااا ت به..... دادم هل جلو به رو کتاب
 !!!!!بود نزده سر بهم جونم

شمام تو ورم از اثري.... گرفتم دوش یه رفتم و شدم بلند جام از  ودب نمونده چ
 سر یه و گرفتم موهامو آب همينطور کنم خشك موهامو  نداشتم حوصله دیگه
 .... پوشيدم جين کوتاه شلوارکي همي

  سامم امير که حاال نداشت دليلي
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 ...بپوشم پوشيده لباس و کنم معذب خودمو بود محرم بهم
ندي كارم به پوزخ قل.... زدم اف يت حدا فه این با محرم عت یه تح  برام منف

 ..........بيرون رفتم..... داشت
 ..... کردم صدا جون مادر چندبار تعجب با بود غرق سكوت تو خونه

 .....پریدم جا از کمرم پشت دستي احساس با
 ..... نيست تو منو جز اینجا کسي نترس: داد قلقلك هاش نفس هرم رو گوشم

 كی صااوتش با صااورتم ساامتش برگشااتم کردم باز کمرم دور از را دسااتش گره
 ..... نداشت فاصله هم سانت

 ..... نزدیكي همه ین از کردم اخم
  کجا؟: شد مانعم دستش که کشيدم  قب
سش گرماي از کالفه س بخورم آب برم ميخوام سام امير کن ولم:گفتم نف  تشد

 ..... اومدم بيرون آغوشش از من و شد شل
 ....کشيدم سر رو بطري آب وهمه کردم باز رو یخچال در

 ..... من به زده زل و نشسته ميز پشت دیدم برگشتم
  مو و یناا مادرجون نگفتي:پيش دقيقه چند التهاب از زدم تفاوتي بي به را خود

 ؟ کجان
 تو اه بيچاره نميدونسااتن بزارن تنها باهم مارو روز یه برن گفتن:زد پوزخندي

 ..... کردي خونگي حبس خودتو
 ........رفت و شد بلند جاش از
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 ...... رفتم اتاقم سمت به و انداختم باال اي شانه
تاق در گاه او به تعجب با... کردم باز رو ا ته تختم روي که کردم ن  و نشااساا

 .....ميكنه بررسي رو کتابهایم
 .......زدم کمر به رو دستهایم

 ميكني؟ چيكار اینجا بدونم ميشه
 .....نيست معلوم: داد تكان هوا در رو کتاب

 زهاجا بدون بفهمم نميتونم فقط معلومه که معلوميش: دادم ادامه طلبكاري با
 من؟ تخت تو اومدي حقي چه به

 نمميتو خودتم تو اجازه بدون من بيچاره گفت مسااخرگي با و زد اي خنده تك
 ......تختت به برسه چه برم

 دبفرمایي گفتم کنم نگاهش اینكه بدون شاارميش بي از شاادم آب شاادم ساارخ
 ......پسر مو بيرون

ستي اومدو سمتم و شد بلند شيده ي چونه به د شيد اش ترا سر: ک ... .. مو پ
 .....  کردي انتخاب برام خوبي نسبت

 ...... مو پسر هه:داد ادامه پوزخند با
 لوج آدم: داد باال رو ابروش یه و کشيد رو سرهميم تاپ بند اشارش انگشت با

 ....ميگرده جوري این پسر موش
 ..... ميگردم همينجوري همه جلو من: زدم زل چشماش به

 هيچوقت من.... بود شده پيداش سام امير مقابل بدجنس حواي همون دوباره
 ..... نبودم هم روسري بدون و کوتاه آستين با حتي  نامحرم جلو
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 خوب: رسااوند سااانت یك به باهام رو فاصاالش شاادو خون رنگ چشاامانش
  ميكني غلطایي چه ؟دیگه؟

 .... شدم رد کنارش از و زدم تفاوتي بي به رو خودم بودم ترسيده اینكه با
 از ساارخ باچشااماني شااد مردانش هاي پنجه اسااير  ریانم بازوي راه نيمه که

 مهمون جلو روسااري مانتو بدون بار یه  لي والي به حوا: گفت  صاابانيت
به  ودنتب زنده از ميكنم کاري به ببينمت خيابون تو چادر بدون ببينمت غری

 ... نكن سگي سگ منو حوا ميكنم که خدا به شي پشيمون
شت با و کرد ول رو بازوم شارش انگ شونيم به ا  منو نک فرو مخت تو اینو: زد پي
 ........ ميبيني بد کني سگ

 ؟ مراً  تو ؟واسااه کنم ساارم چادر من ميترسااوني بچه هه:زدم زل چشااماش تو
 ...... نميكنم اینكارو بميرم

 کشيد....ید*ب*و*س* رو گونم وآروم تر جلو اومد....... بود خشمش اوج تو
 بزاري رد از پاتو نتونستي وقتي ميكني سرت چادرم  زیزم ميكني سرت:  قب
 ... کني سرت چادرم ميشي مجبور بيرون

 ......من کوچولوي بخير شب: زد بهم چشمكي
 

 تتخ رو هاي کتاب و زمين به کوبيدم پا حرصاام از رفت بيرون اتاق از وقتي
 ...... زمين کردم پرتاب رو

 ..... نداشتم هم گریه ا صاب حتي دیگه
 ..... کردم باز رو چشمانم کسي دست نوازش با صبح
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 ....... ميزد لبخند بهم جون مادر زیباي صورت
 ؟ شدي بيدار مادر سالم-

 .... شو بلند قربونت بلندشو
 شم فدات پاشو بخوره صبحونه تنها شوهرت نداره خوبيت

 چنده؟ سا ت مگه دادم بدنم به قوسي و کش-
 هب دسااتي یه مادر هفته سااا ت ميرفت در طرف به و ميشااد بلند که حالي در

  بيا بكش روت
  کنه کم رخوتم از کم یه ساارد آب شاااید  رفتم حمام ساامت به و شاادم بلند 

......... 
 ...... برسم کم یه خودم به گرفتم تصميم

 چشاام خط و  بسااتم اساابي دم رو موهام و پوشاايدم ليمویي آدیداس ساات   یه
 ....بيرون رفتم و  کردم اضافه آرایشم به باریكي

 رستد نشستم ميز پشت و کردم سالم همه به بودن نشسته همه آشپزخونه تو
 .....خالي صندلي تنها اميرسام کنار

 يرام به توجه بي و کردم نگاه بودن هم با صااحبت حال در که  مو و بابایي به
 خوبي مادرجون خبر چه: گفتم بود چایي ریختن درحال که جون مادر به سام

 ..... نداري کاري من با امروز
 خونه برید شااما منتظرم کاري چه مادر نه: گذاشاات جلوم رو چایي مادرجون

 ....بخریم براش وسيله بریم تا بگيرید
 ....ایه  جله چه حاال جون مادر چشم: کشيدم سر را چایم از نيمي
 ؟ چي یعني مادر وا:رفت بهم اي غره چشم جون مادر
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 .... نكردیم کاري هيچ  روسيه دیگه روز ٢0
 مداری کار کلي  زیزم: گذاشت بود ميز روي که دستم روي رو دستش اميرسام

 خونه؟ دنبال بریم امروز
 هن گفتم کنم نگاهش اینكه بدون و شاادم بلند جام از و داد تكان هوا در دسااتي

 ......نميرسم دارم کار دانشگاه امروز
 

 دنبالم که پایش صااداي ميكرد تشااكر جون مادر از که شاانيدم رو صاادایش
 .....ميومد

 کرد وادرم و گذاشت کمرم پشت رو دستش و رسوند بهم رو خودش بًاچندگام
 .... برم راه تر سری  که

شت رو در شدیم اتاق داخل وقتي ست سرش پ  یه روز هر چيه کارا این حوا:ب
 ..... دیگه بسه جدید برنامه یه هرروز ادا

 نداري؟ زن نداري زندگي و کار تو زدم کمرم به رو دستم
 : برس زندگيت و زن به برو بابا برو من دل ور چسبيدي که

 .......بارید مي اش چهره تمام از کالفكي
ستي شيد موهایش داخل د سم دارم:زد پوزخند حالش برخالف و ک  بهش مير

 ....دیگه
شت قدمي شمانش و شد تر نزدیك و سمتم به بردا  ميخواي:موند خيره روم چ
 ......چيه؟ نظرت هان بهت برسم بيشتر
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 رفتم کمد ساامت به و کردم حفظ باهاش رو ام فاصااله کردم که گردي  قب با
 .....کنم  وض لباس بيرون برو:

 ..... مادمازل چشم:شد خم کمي و گذاشت اش سينه روي دستي
 در از کردم ساات باهم رو ایم سااورمه مقنعه و جين شاالوار و اي ساارمه مانتو

 ....بود شده آماده که شدم رو به رو اميرسام با همزمان که رفتم بيرون
 ....کردم نگاهش وسوالي دادم باال رو ابروم یه

 از دانشااگاه بریم کن ساارت برو: گرفت جلوم رو اي شااده تا مشااكي ي پارچه
 .... خونه دنبال بریم اونورم

 ....؟ کنم سرم چادر باید چرا:زورگویيش از گرفت حرصم
ستي شيدم ام چانه به د صالحش نه یا: ک  ایيج شما با من گفته کي... ميكنم ا

 ..... اصال  ميام
 اون حوا برو داد هولم اتاق سمت به.... کردم  صبانيش که ميزد داد چشمانش

 ..... کن پا  مسخرتم آرایش
 ..... زدم پس بازوم از رو دستش

 ......گرفت رو بازوم تر محكم که
ستخوون شت بازووم ا شد خورد دا ستم کردن رها براي تالشي.... مي  و نكردم د

 ...... سام امير مقابل بد حواي همون شدم و زدم زل چشماش به مستقيم
 

 باهاش خواسااتم کاري ؟هر تموم و ميشاااه زنم خودت پيش کردي فكر چي
 مواظب برو شما ميرم بخوام جا هر و ميگردم دارم دوست جوري هر من ميكنم

 .....نخورتش حمزه پسر باش ناموست یكي اون
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 نگه آرام در سااعي که صاادایي با و  بود زده بيرون خشاام از پيشااانيش ها رگ
 باد به وسرت تا دار نگه زبونتو اون شه بلند روت دستم نزار حوا:  داشت داشتنش

 ....... ميكنم تحمل دارم خيلي نداده
ستهاش شدو خم روم و تخت رو داد هولم شت طرفم دو رو د  جرئت تو: گذا
 .... ميشه چي ببيني تا بزار بيرون من ي اجازه و من بدون خونه از پاتو داري

ستي و شد صاف سش به د شيد لبا  مياي شآرای بدون و چادر با منتظرم پایين ک
 .....مجانيه امتحانش ميموني خونه همين تو  مرت آخر تا گرنه و ميریم
 ....... شكستم دوباره واقعي معناي به شكستم من و رفت بيرون رفت

شتم جرئت طرفي از صله ام دیگه و بيرون برم ندا شتم کل کل حو  خط پس ندا
 ....بيرون رفتم و کردم سرم رو چادر و کردم پا  رو چشمم

 ......موندن مات بهم اومدنم با همشون بابایي و جون مادر و  مو
به جون مادر مد خودش زودتر مت به که همونطور و او نت ساا  ميرفت کابي
شالله:گفت سپند مياد بهت چقدر مادر ما شت رو ا  مگون اومدو سمتم به  بردا

 .....برم قشنگم دختر قربون ید*ب*و*س* رو
 مشكلي کردن سر چادر با اینكه با من اما کردن تعریف ازم هم  مو و جون پدر

 ...... ميكرد خفم داشت بغض شده بهم که زورگویي از نداشتم
شون غمگين ست کرسي به از خوشحال که سامي امير به.... کردم نگاه به ش  نن
 ..... ميكرد نگاه بهم بود کرده درست اسپند دود که کمي مه پشت از حرفش

 .... دیره  زیزم بریم: گفت و گذاشت کمرم پشت رو دستش و اومد طرفم به
 .... نشستيم داخل و کرد باز برام رو ماشين در



 5١ سيب سرخ حوا

 ازش قلبم دوباره زورگویيش یادآوري با اما اومد خوشم کارش ین از چرا دروغ
 .....ميشد کينه پر

 ... رفت دانشگاهم سمت به مستقيم بپرسه آدرس ازم اینكه بدون
 ایدب فكري یه:گفت ميكرد نگاه جلو به و بود رانندگي به حواساش که همونطور

  بكنيم دانشگاه از انتقاليت براي
 ..... دوختم بهش رو متعجبم نگاه

 
 ..... بدي ادامه درستو بهتر دانشگاه یه تو دارم دوست

  دارم دوست دانشگامو من: کردم نگاهش تخصي با
 هان؟ رو  ليمي مرتيكه اون یا دانشگاتو کرد نگاهم چپكي

 ساارپ دیگه بسااه گفتي زور هرچي ببين: گذاشااتم پيشااانيم روي رو دسااتم
 ....... مو

  من زندگي به زدي گند و شد پيدات کجا از دیگه تو 
 .... کرد روشن رو ضبط برد دست کردو بسته و باز کالفه رو چشمانش
 يزیبا آهنگ به و دادم تكيه صااندلي پشااتي به رو ساارم و بسااتم رو چشاامانم

یدون ته یاد منو که دادم گوش فر ته ازم که حقي و هام نداشاا  بود شاااده گرف
  شق........مينداخت

 .....شدم پياده رسيدیم که دانشگاه به
  ميشه تموم کالست کي: بهم کرد رو

 ٤: کردم نگاهش شيشه از و شدم خم کمي
  ورفت..... دنبالت ميام-
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 ..... دانشگاه داخل رفتم و کشيدم  ميقي نفس
ست هيچ شتم صميمي دو شرت حد در همون بودن اگرم ندا شگاه تو معا  دان
 ..... بودن

 تهنرف کالس که بود چندروزي کردم تند قدم بود گذشااته کالس از اي دقيقه ده
 درس این تو سااختگيري اسااتاد خداروشااكر بود شااده دیر که حاالهم بودم

 ....نداشتيم
 ..... رفتم داخل رو گرفتم اجازه و زدم در و کشيدم لباسم به دستي
 ..... کردم انتخاب نشستن براي رو کالس صندلي ترین اي گوشه

 سااه نه و رو کالس اون نه نفهميدم درس از چيزي داشااتم که مشااغولي فكر با
 ...... رو بعدیش کالس

 کالساام.... بود چهار به دقيقه بيساات کردم نگاه چرميم بند مچي سااا ت به
 درحاليكه ميرفتم دانشااگاه در ساامت به آروم آروم ومن بود شااده تموم زودتر
 شقي  به نداشتم ازش اختياري هيچ دیگه که زندگيي به  ميكردم فكر هم هنوز

 اي نتيجه به هم باز اما اميرساااام نقيض و ضاااد کارهاي و دادم دسااات از که
 ....... نرسيدم

 ....  فرستادم لعنت وتنهایيم ضعفم و خودم به بازهم
ند نده در به قدم چ  بود شاااده جانم آرام ها ماه که صااادایي با که بود مو

 ......ایستادم
 
 .... ایرانمهر خانوم سالم-



 53 سيب سرخ حوا

سي  بيرون رو بود شده حبس ام سينه در باهاش شدن رو به رو هيجان از که نف
 آمده ملبهای رو ازدیدنش که اختياري بي لبخند با و برگشااتم ساامتش به و دادم
 ..... ليمي آقاي سالم:دادم را جوابش بود

ست در که رو رنگي قرمز ي پوشه شت د  تموم رو پروژمون باالخره داد تكان دا
 ..... باشه آميز موفقيت اميدوارم شما براي ازش کپي به اینم کردم

شمم آفتاب شه ميكرد اذیتم قلبم امان بي کوبش و ميزد رو چ  رفتمگ ازش رو پو
 ..... انداختم پایين رو سرم و
 ..... بدم انجام کاري نتونستم من آخرش ببخشيد   ليمي  آقاي ممنون-

 ..... دادید انجام شما شو بيشتر حرفيه چه این:کرد نگاهم خيره
 .....برگشتيد زود چه بود خوب سفر حاال

 ....را نحسم زندگي و انداخت یادم به رو سفر زهر تلخي
 .... هستم کي کردم فراموش لحظه چند براي
 ....نبود بد ممنون:کشيدم درهم اخم و شدم تلخ

 .... ناراحتيد کردم حس لحظه یه شده چيزي خانوم حوا کرد نگاهم نگران
 .....آمد زبانش به که اسمي از ميشد حس لباسم روي از قلبم کوبش

 .... نيست چيزي: انداختم پایين رو سرم
 گوشاام در صااداش و ميكرد گرم دليل بي رو دلم که نگاهي کرد نگاهم خيره
 مياد بهت چادر چقدر:انداخت طنين

 الحا که سااامي امير رفت یادم شااد گرم زدم یخ وجود و تعریفش از گرفتم گر
 ....بود برگشته بد حواي همان و رفت یادم رو بود شوهرم

 .... اجازه با: دادم تكان سري خجالت با
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 ستني وسيله اگر:ميكند چه من قلب با نميدانست و داد ادامه اش خيره نگاه به
 ....برسونمتون

 .....که گفتن نه براي کردم باز دهان
 .....را چيز همه انداخت یادم صدایش

 به نيازي هسااتم خودم اما  ليمي آقاي دارید همساارم به که لطفي از ممنون-
 نيست شما زحمت

شم از صورتش که سامي امير به کردم نگاه  ميكرد کنترل و بود شده سرخ خ
 ..... را خودش

 ....که پارسایي و
 

 ..... ميكرد نگاهمان مات
 مسااا امير دساات در که بازویي و انداخت بهم پارسااا که نگاهي از گرفت قلبم

 ......ميشد خورد داشت
: بود غمگين که صااادایي تن و شاااد  وض نگاهش رنگ که دیدم..... دیدم

 متاهليد؟ شما ایرانمهر همسرتون؟خانم
 .....را  شقم مرگ نبينم تا بستم رو چشمانم و انداختم پایين رو سرم

 .... بندست همسر حوا بله: ميداد جواب که بود سام امير صداي
 ارماميدو:انداخت پایين رو ساارش نبود خيره دیگر و بود غریبه برایم نگاهش

 .....اجازه با و باشيد خوشبخت
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 خلدا تقریبا و کردم تند قدم بود سااام امير چنگ در هنوز که بازویي اجبار به
 .....شدم پرت ماشين

 ...... ميترسيدم آرزوهایم قاتل از ميترسيدم ازش
مانش ظه جلو به خيره و بود خون رنگ به چشاا  در فرمون بود ممكن هرلح

 .....ميشد بيشتر ثانيه هر آورش سرسام سر ت و بشكند دستش
 ......امير....ا

ید حرفم وسااط  گذاشااات بينيش رو انگشااات بود جلو به خيره هنوز پر
 ششششششش حوا ششششششش:

 خفه..... شااو خفه داد ادامه  صاابي و نشاام ازین تر دیوونه بزار نگو هيچي
 خفه.....

سيده سبيده صندلي به ترس همين از و ازش بودم تر شم مات و بودم چ  يب خ
 ...... داشت ازم سام امير که دليلي

 ..... رسيدیم جون مادر خونه به
شين زیاد سر ت شو  از که رو من و کرد باز درو سبيده صندلي به هنوز ما  چ

  کرد بلند تقریبا بودم
ستش اجبار به همه به سری  سالمي با شدیم که وارد  متس به کردم تند قدم د

 .....اتاقم
 ......ميشد تر نزدیك قدم به قدم و کرد رها رو دستم رسيدیم که اتاق به
 ........  شي سفيد و سرخ و بگيري قلوه بدي دل بلدي توام پس-

 .....تخت روي روي ونشستم خورد تخت ي لبه به پام که انقدر ميرفتم  قب
 ؟ آره شوهرت مال لجبازیت و قهر و دیگست یكي مال ادات او ناز پس
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 ......؟ ميگي رو زوري ؟شوهر شوهر کدوم: ایستادم توروش
شت شارم انگ  رو رتاغي با  اداي نكن سعي...... منو ببين گرفتم طرفش به رو ا
 .....نمياد بهت اصال که دربياري

 .......ني چيزي  شق آقا نه ميره پيش کارا همه زورزورکي کردي فكر
 به و شاادم الل کشاايد خودش طرف به رو من و زد مانتوم یقه به که چنگي با

 شدم رهبودخي سانتيم یك فاصله تو حاال که سام امير ي نشسته خون به چشمان
 .....کوبيد سرش پشت محكم درو و  کرد رها رو ام یقه و زد زل بهم ثانيه چند

 
 ..........بود شده نابود که زندگيي و  شقم مرگ به زدم زار و تختم روي نشستم
گذشااتن هم پي روزها تاق تو کردم حبس رو خودم من و مي يام ا های  خبر و تن

 جون مادر انتخاب به که هایي وساايله خریدند من بدون که اي خانه از داشااتم
 ....... بود شده خریده

 .... نحس روز اون به بود مونده هفته دو
تاقم در که باره اینكه خيال با من شااادو زده ا  یا آورده غذا یا که مادرجون دو

 ي پنجره به که همونطور  بده نشااون بهم رو چيدمانش و خونه  كس ميخواد
 ........مادرجون بيا گفتم بودم خيره اتاقم

 آغوش وت گرفتم جا و کرده پر رو بينينيم ش  طر و گرفت قرار شونم روي دستي
 ......... هایش برادرانه امن
 ...... شد باز محمد براي رو  دلم زخم چرکي دمل..... گفتم و زدم هق
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 ذلت تلخ طعم که اجباري و بود شااده درساات برام که جهنمي زندگي از گفتم
 ......ميداد

 شااي خالي بزار خوشااگلم خواهر کن گریه:گرفت آغوش در رو ساارم محمد
 ...........  حوا ببخش منو گذاشت تنهات که ببخش  داداشتو

 هيچكس دساات از ببخشاام که نكردي کاري: کردم جدا ازآغوشااش رو ساارم
 اماميرساا براي و ميدادم تن بهش باید که بود اجباري من براي نميومد بر کاري
 ......ميداد انجام باید و گردنش به که بود اي وظيفه
ستام محمد ستاش تو رو د ستي دختري ترین قوي تو گرفت د  از وت دیدم که ه

 .... برمياي چيز همه پس
  کن  خالي قلبتو اما هسااات ساااام امير جز به اي دیگه کس قلبت تو ميدونم
 بورمج رو تو اما سخته ميدونم بساز نو از و زندگيت به بده دل و قشنگم خواهر

 نف  به و شرایط هميشه ميتوني که هستي قوي انقدر کن ثابت همه به تو و کردن
 ...    برگردوني خودت

ندگيتو  و جووني اول تازه تو بگيرنش ازت نزار من محكم خواهر بسااااز ز
 ..... بگيرنش ازت نزار شادابيت

 شو لندب بردار دادن نشون ضعف از دست و شو بلند پشتتم دنياست دنيا تا منم
 به کردي گریه همه این جات از شااو بلند کيه ایرانمهر حوا بده نشااون همه به

 ....رسيدي کجا
 ازت روحتو کسااي نزار  خودت براي بجنگ خودت براي ایسااتادن وقت االن

شون نميتوني اگر..... بگيره ستي مقابل شون بای سته و شو همراه  پيش توها خوا
 ....ببر
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 قربونت مادر سااالم:کرد نگاهم خاص حضااي با و بيرن اومد در از جون مادر

 ومدها کي ببينين بياین مادر جان مریم آشپزخونه سمت به کرد رو و...... برم
شپزخونه از مونا و محمد و خاله شون به..... اومدن بيرون آ  و کردم پرواز سمت

 ......گرفتم جاي خاله آغوش تو
 گفت آرام گوشام در اش ذاتي مهرباني با یدو*ب*و*س* رو گوشام کنار خاله

 .....  زیزم کنارتم هميشه من خاله برم قربونت:
له يداد رو مادرم بوي هميشاااه که رو خا نگ م  با و گرفتم آغوش در تر ت

 مااونااا ساااماات بااه و کااردم رهاااش اش گااونااه روي باار اي ه*ب*و*س*
ستهایم......رفتم شم در سپس و  گرفت رو د شمت: گرفت آغو  رود حاال ميك
 نديلبخ با خانووووم برات دارم نميدي تلفنامو جواب ميبندیو خودت رو اتاقو

 .......ببخش ميگم برات حاال: کاشتم اش گونه روي بر اي ه*ب*و*س*
 کرد تنگ رو آغوشااش...... دیوونه چيه حرفا این....گرفت آغوشاام در دوباره

 .......نره یادت اینو دارم دوست خيلي:
 بهش چساابيدي آبجيمو کن ولش بابا اي: ما ساامت اومد کنان غر غر محمد

 .......کردي بغل منو اینجوري حاال تا خدایيش برد مونا نزدیك رو صورتش....
 چه این محمد:گفت حرص با و انداخت پایين رو ساارش و شااد ساارخ مونا

 ..... آخه حرفيه
 ...آبجيمو کن ول بابا دیگه بسه:گفت و خندید خيال بي محمد
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 رمساا به که کارا چه کنم تعریف برات بيا: گرفت رو دسااتم اي مسااخره لحن با
  خواهرررررر نمياره

 ...سایلنته رو هميشه که بيچاره موناي نه هيشكيم آره:بهش خندیدم
 اینجوري نه ولي پاشااو گفتم: گفت آروم گوشاام و کنار و شاااد خم محمد

 .......دیگه
 زده زل اساات دقيقه بيساات نگاه آوردي در و طرف صاااحاب پدر که اینجوري

 ....بهت
 ميكردم حس رو نگاهش سنگيني..... ميدانستم

صنو ي لبخندي با شتم سعي که م ش سام امير کنار رفتم کنم حفظش دا  ستمن
 .......خيره و تعجب با کرد نگاهم و برگشت سام امير

 ......دوختم نگاهش به رو نگاهم
 

 ؟؟؟؟ خوبي: پرسيدم و کردم نگاهش خيره همونطور
 که مث بهتري تو: نگرفت را اش  سلي نگاه اوهم

 بده؟:بود دوخته هم به نگاهمان هنوزهم
  شدي خوشگل:چرخوند صورتم تو رو نگاهش

 ممنون:دادم  مبل به تكيه
 شيریته؟ برادر محمد گفتي -
 ......... اوهوم-
 .....خوبيه پسر-
 ببينيم؟ رو خونه بریم بعدازظهر-
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يد دهنم تو تارم و قلبم هنوز خونمون بگم که نچرخ ها رف له فرساانگ  فاصاا
 .......داشتن
 ..... انداخت پایش روي را پایش

  بریم-
ستي بخریم  روس لباس بریم بعدم  تونمب دیگه نكنم فكر:دادم تكان هوا در ؟د

 گذشته وقتش بدوزم
 ادني تار  که دیروز ؟؟؟تا شااده چت تو:کرد نگاهم دقت با و ساامتم برگشاات

 ؟؟؟؟ خبره چه امروز حاال بودي شده
 به و کردم فرو دسااتم گوشاات در رو ناخنهایم شاادم زنده و مردم کندم جون

 هگری فهميدم فقط هيچي: کاشااتم اش گونه بر اي ه*ب*و*س* رفتم ساامتش
  جریان در زندگي و نداره فایده زاري

يد درهم اخم- لت:کارم از کشاا جا تا بكش خ هار  این تو ما از تر بزرگ چ
 ........خونس
 نيست ما پي حواسش کسي: کردم نگاهش چپكي

 به ميخواساات دلت خيلي: گفت آروم و شااد تر نزدیك و داد باال رو ابرویش
 .....جم  تو چرا دیگه ميومدم در خجالتت از ميگفتي خودم
 ..... وگستاخيش شرمي بي از کشيد تير پشتم
 .....شم حاضر ميرم

 ... کمك بيام:ترشد بدجنس
 .......رفتم اتاقم سمت به و برگردوندم رو حرص با



 6١ سيب سرخ حوا

 بيني پيش و رفتارام ي همه چرا بود جلوتر من از او برميداشااتم که قدمي هر
 چطور؟ ميكرد

سموني شال و جين شلوارش و جين ي مانتو   طر کردم ست باهم رو رنگ آ
 ...... بيرون رفتم و انداختم سرم روي رو مشكي ي ساده چادر کش و زدم

 
شنه نخوردین هيچي مادر کجا:گفت جون مادر رفتم بيرون که در از شنه گ  وت ت

 گرما؟ این
 دو داریم کار کلي ماماني نباشااين نگران: زدم مهربانش صااورت به لبخندي

 ..... ميخوریم بيرون چيزي یه نداریم وقت بيشتر ام هفته
 جاش از و کرد نگاه من به تعجب با بود خورده من به چشاامش تازه که محمد

 .....مياد بهت چادر چقدر دختر شدي خوشگل چقدر حوا: شد بلند
 ....گرم خدا بنده اون دم: دوباره شد شيطون

 کو؟ خدا بنده اون حاال: گفتم زدم بازویش به مشتي
 .....پایين بياي گفت منتظره ماشين تو: زد داد ازآشپزخونه جون مادر

 ....در سمت به کردم پاتتد و کردم خداحافظي همه از
 .....کرد باز رو من سمت در و شد دوال
 ...... هميشه مثل بود کشيده هم در اخم

 ....زهر مثل بود تلخ بينمون سكوت و حرفي هيچ بي افتاد راه
 کردم کليد رو دندانهایم و دادم فشار هم روي رو چشمانم

 يچاشن  شوه کمي کردم سعي:گذاشتم دستش روي رو و بردم پيش رو دستم
 ...... خرید یا خونه ميریم کجا:کنم صدایم



wWw.Roman4u.iR  6٢ 

 

 .......سخت سخت بود سخت نكردم ام جمله همراه  زیزم بازهم
 هاینك بدون شااد خيره رو به رو به و کرد بود دسااتش روي که دسااتم به نگاهي
 ...... کند نگاهم

 بگيري؟ دستمو کردم مجبورت: بود شده کورتر ابروهاش گره
  نه:باال انداختم ابرو
 ....  دستتو اون دار ور ميدي جون داري چرا پس

 .....کرد مات رو من و خوند رو دستم دوباره
 گپارکين وارد و ایسااتاد نوسااازه بود معلوم که آپارتماني ساافيدرنگ در جلوي
 ....شدیم
 آپارتمان یك سااوم ي طبقه متري٢00 واحدي تك  یه بود خریده که اي خونه

 احتير مبل روي تفاوت بي سام امير شدیم داخل و انداخت کليد بود طبقه پنج
ست حال تو رنگ کرم ش  این نه که انگار ميزدم سر جا همه به زده ذوق من و ن

 ....بود آرزوهایم قبرستان آپارتمان
 

 .....بود گذاشته تموم سنگ مادرجون
 و بود رمک راحتي ست یه رنگ سفيد تصویري صوتي سيستم روي روبه حال تو

ست سمت شپزخونه را سایلش تمام که آ سفيد صورتي و  رمک پذیرایي و بود و
  و داشت سلطنتي مبل و نفره١٢ خوري نهار ميز که اي قهوه
 هب که خواب اتاق و آبي و ساابز رنگ به  بود حال انتهاي کنارهم که اتاقي سااه
 ..... بود اي قهوه و سفيد رنگ
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 فحر مادرجون ي سليقه  اليه:کوبيدم بهم رو هایم دست و نشستم امير کنار
 ...... ندا

 امس امير صورت لحظه هر و ماند نيمه شد حلقه کمرم پشت که دستي با حرفم
 بي.....  ميسااوزوند رو صااورتم پوسااات هاش نفس هرم ميشاااد تر نزدیك

 ........بستم رو چشمانم و کشيدم هم در اختياراخم
ستي مشتاق همچينم رفتارت بر كس:خورد تكان گوشم کنار لبهاش  زیزم  ني

..... 
  کوچولو نميشي خوبي بازیگر:داد فشار تر محكم رو کمرم
 .....کرد رهام

 منتظرم ماشين تو-
 دچن این تو که فشاااري از خسااته موندم حرکت بي ثانيه چند حرکتش از مات

 ..... پایين رفتم و کشيدم سرم رو چادرم بود روم سا ت
 .....هميشگي اخم همان با افتاد راه حرف بي

شق آهنگ سرایي فریدون   ست رو بينمون سكوت دوباره ا صميم من و شك  ت
 بتونم ات داشااتم ذهني خلوت یك به نياز اینكار براي و کنم بازي تر قوي گرفتم

 .....بدم جا مغزم تو رو سام امير
 از خریدتو کن سااعي بهترینه اینجا:داشاات نگه  روس لباس مزون یه جلوي

 ..... بكني همينجا
 ......برداشتيم قدم هم ي شانه به شانه بار اولين براي و دادم تكان سري 

شرویي با بود مزون داخل که خانمي ستمون رو ها لباس ژورنال  خو  امير داد د
 ......کرد ميكردند صدایش احمدي که خانومي به رو و زد برگ چند سام
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 .......  باشه بلند آستين که هست نظرمون مد مدلي-
 .......داشتم دوست بلند آستين  روس لباس هم خودم نگفتم چيزي
 نظرتون مد که مدلي از اتفاقا:گفت و داد تكون سااري لبخند با احمدي خانوم

ست شونتون کارهامو بهترین از یكي ه ست پفي فقط ميدم ن شكلي ني  این اب  م
 ندارید؟ موضوع

 ..... نه که چرا باشه قشنگ اگر گفتم و دادم تكان سري
 ....فرستاد پرو اتاق بسمت رو من و داد تكان سري احمدي خانم

 ......بود العاده فوق لباس نميكردم باور ميدیم آینه تو که رو چيزي
 ..... ميرسيد نظر به راضي اوهم کردم سام امير به نگاهي

 اما ميكرد نگاه رو به رو به که کردم ساااام امير به نگاهي لباس خرید از بعد 
 ؟بخوریم؟؟ چيزي یه بریم  مو پسر گشنمه خيلي من: گفتم نداشت اخمي
 .....چرخوند رو فرمون و داد تكان سري

 
 ....... شدیم داشت روباز ي باغچه که سنتي رستوران یه وارد

 ....ميومد خوشم قليون بوي از هميشه کشيدم  ميقي نفس
 ..... ونشستيم کرد انتخاب رو تخت ترین اي گوشه سام امير

 ..... ميگفتي خوب:  کرد قفل هم تو رو دستانش دوخت بهم رو نگاهش
 ؟ ميگفتم چيو: گفتم کنم نگاهش اینكه بدون و برداشتم رو منو
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 ازمن اینكه بدون و انداخت بگيره ساافارش بود اومده که گارسااوني به نگاهي
سه شليك دوتا:گفت بپر سيب یه شام از بعد کامل مخلفات با  شي  ياریدب دو
 ..... ممنون

 .....  شد خيره دوباره و  تخت پشتي به داد تكيه
شق اینكه برخالف شليك  ا  يزچ به من شاید: کردم نگاهش طلبكار بودم شي

 ميخواستم دیگه
 زمغ تو چي ميدونم آشاانام ساالولت ساالول با من ببين: آورد جلو رو صااورتش
 ...... ميكني فكر چي به داري دوست چي ميگذره کوچولوت

 چيه نقشت بگو حاال خب:کرد سوال و داد تكيه دوباره
 ......نميفهمم ؟من چي یعني: کردم نگاهش گنگ

كه در يده حالي يده هم خوب بودم فهم  روم به رو که مردي این با بودم فهم
 .......... کرد بازي نميشه نشسته

يد درهم اخم يد:کشاا يدونم بع يده م ما باشااي نفهم  شااروع اول از خب ا
 ......ميكنيم

 دیگه هدوهفت تا که خوشبخت دختر یه شدي  کرد تغيير رفتارت یهو چي براي-
 ..... روسيشه

سخره حالت با و زد پوزخندي و شد خيره ضا از: گفت م  دلم صد نه دل یه ق
 زنست دو داماد چا  سينه  اشق
 ........حوا نكن فرض خر منو:شد جدي
 .......بود شده ترسنا  دوباره
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 یكاآمر سااال همه این مگه تو راسااتي:  گفتم و زدم لبخند حرفاش به توجه بي
 ار ادایش و کردم کلفت رو صاادایم:شاارقيه کامال رفتارت چجوري پس نبودي

 .........بيارید دوسيب یه:درآوردم
 خوب توام اومد خوشاام نه: گفت اش خنده ميان.......خندید بلند......خندید
 ....... کوچولو بلدي
 .......آمد غذا محتواي سيني با گارسون موق  همان

 
سكوت رو غذامون  شا خيره نگاه شالق زیر البته خوردیم حرفي هيچ بي و تو

.... 
 ......کشيدن  به کرد شروع آوردن رو  قليون وقتي

 ....انداختم اطراف به نگاهي حوصله بي و کشيدم لباسم به دستي
 ....کرد نگاهم

 بریم سررفته حوصلت -
 ... حاال نشستيم....نه-

 و وتسااك بود سااكوت بود بينمون که چيزي تنها بازهم نشااسااتيم سااا تي نيم
 ..........سكوت و سكوت

 بينيب و تاالر بریم داري دوست: انداخت بهم نگاهي  شدیم ماشين سوار وقتي
...... 
 ....ميفهميد رو چيز همه که او..... نبود نيازي کردن بازي فيلم دیگه

 .... بریم نداري کاري اگر: انداختم باال اي شانه تفاوت بي
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 ..... انداخت بهم نگاهي
 ...برگشت هميشگي ي حوا همون-

 بده: کردم نگاهش تلخ
 .... نه: کرد  وض اي دنده
سيد زود خيلي و کردیم رو ها خرید دیدیم رو تاالر  باالخره من که روزي اون ر
 .... هميشه براي ميكردم تر  رو بابایي و جون مادر باید
حالي و  شاااق کلي با ميكردم فكر نه خوشااا  تر  رو جون مادر ي خو

 .........ميكنم
 ....بندازم پس دونه یه براش سال هر تا ميشم  موم پسر دوم زن دارم االن اما 

 .... خندیدم خودم افكار به
 و سرنوشت و ميسازن رو خودشون تقدیر خودشون ها آدم ميكردم فكر هميشه
 ...بود راست شایدم..... نميدونم حاال و دروغه

 
 .... حوا بودم من این شدم خيره آینه توي دختر به

 ......نه اساطيري زیبایي اما بود  روسيم باالخره بودم شده قشنگ
 بودم؟؟؟نه خوشحال

  نداشتم حسي هيچ دیگه بودم شده حس بي نه بودم؟؟؟دیگه  اشق
 ختریهد براي تاج.... باشم داشته تاج دیگه هاي  روس شبيه که نخواستم حتي

 هه..... من اما باشه مردش زندگي ي ملكه ميخواد که
 ...... زاپاسي زن یا کشي جوجه ماشين

 ..... من اما شدم زیبا و  ميگفتندساده من از ميكردند تعریف همه
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 ....... ها منتظرته دوماد آقا خوشگله  روس:گرفت محكم رو دستم مونا
نداختو گردنم دور دسااتي ندید شاايطون ا  دووم شاااب تا چجوري حاال: خ

 ......بياره
 ...... من روزوحال از ميدانست چه مونا لرزید پشتم تصورش و مونا حرف از

 را هایم خنده روز چند این همه.... بزنم کسااي به رو دلم حرف که نبودم آدمي
 ....بود تنهایيام بالشت من هاي زجه و ها گریه شاهد تنها اما دیدند

 ام درقهب آرایشگاه از اسپند و کل با و  کشيد پایين و انداخت سرم رو شنل مونا 
 .....بود خوب مونا چقدر کرد

 سااتهد بردار فيلم دسااتور به بندازه بهم نگاهي اینكه بدون آمدم بيرون که در از
 ندگيران تاالر تا حرفي هيچ بدون کرد باز برایم رو ماشين در و داد دستم رو گل
 ....کرد

 ...... نكردم نگاهش منهم.... چرا دروغ
شتياقي شتم ا  که خورده گره هاي اخم همان با بود زورگو سام امير همان او ندا

  ميشدم زنش دیگر ي دقيقه چند تا
 داشااات اهميتي چه خوشااحاليمان داشااات اهميتي چه هایمان چهره دیگر

 .....نداشتند اهميتي هم  هایمان خواسته
 

ست صداي شدیم که تاالر وارد  ببينم بود کننده کر ها جيغ و ها سوت و ها د
 ...... داشت خنده و جشن من آرزوهاي و زندگي مرگ مگه
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 رو من مرگ ي خطبه کرد شروع  اقد و نشستم جایگاه داخل سام امير همراه به
 .... خوند
 دميدهي وکالت من به آیا ایرانمهر حوا پاکدامن دوشايزه ميپرسام ساوم بار براي

 آیا دربياورم ایرانمهر اميرسااام آقاي هميشااگي و دائمي نكاح و  قد به را شااما
 وکيلم؟

 جام از فراري  روس مانند ميخواست دلم چقدر من و بودند کرده سكوت همه
شتم رو جرئتش کاش اي بگم نه و شم بلند شتم اگر که دا  و ودمنب اینجا االن دا
 ......نميدادم آرزوهام مرگ به بله

 بله: گفتم و بستم رو چشمانم
 وممحك زندگي این به و من ترها بزرگ همون چون ترها بزرگ ي اجازه با نگفتم
 ... کردند

ست شيدند کل و ميزدند د شحالي این از چقدر من و ميك  بودم منزجر ها خو
..... 

باره و کرد نگاهم ثانيه چند گرفت باال احتياط با رو شاانل ي لبه  ور شاانل دو
 .......قبل از بيشتر کشيد پایين

 ..... شد انجام  که هم  سل مراسم
 مميزد لبخند من اما اجبار و بود وظيفه چيز همه  شااقي و شاايطنتي هيچ بي

 ....... 
عد كه از ب قه این بایي و جون مادر کردیم دسااات هارو حل مدن جلو با  با و او

 امس امير به قيمتي گرون سا ت و دادند من به طال سرویس خوشبختي آرزوي
 ...... آمد هم  مو
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 نيماشي سویيچ و ید*ب*و*س* رو صورتم داد هدیه بهم که بدبختي بر  الوه
 مسا امير و من....  گذاشت دستم در ششه و دویست سویيچ بود معلوم که رو
ست رو رو ست به د شبخت:کرد اي شيفته نگاه و داد د شيد خو  نم  زیزاي با

.... 
 ....خوشبختي غریبي ي واژه چه هه 

 .... ميگفتند تبریگ رو آرزوهایم مرگ و ميامدند جلو دست به کادو همه
 نبودش از چقدر من و رفتم مردانه قساامت به ها مرد و شااد تمام  قد باالخره

 ..... بودم خوشحال
 بودم نم دليلش که پایكوبي و رقص به کردم نگاه و نشستم و برداشتم رو شنل
...... 

 
 قيدقي نگاه اینبار گرفت جاي کنارم و اومد اميرسااام تاالر ي خواننده د وت به
 تگذاش پام رون روي رو دستش و انداخت باال رو ابروش و کرد پایم تا سر به

 ..... بار اولين براي لرزید وجودم
 خجالت...... نه یا ميترساام ازش شااد خونده لعنتي خطبه اون وقتي از انگار

 تنفر شاااید ميداد دساات بهم بهش نزدیكي از خاص حسااي نميدونم ميكشاام
 نميدونم.... شاید

 ...... ميكرد نگاه ها پایكوبي به و ميزد لبخند: انداختم بهش نگاهي
 همه زا بودن گرفته حجاب پيش دقيقه چند تا که ميكردم نگاه زنهایي به من و

 ......همه به بود شده محرم سام امير که این مثل..... االن اما مردها ي
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 ؟ برقصيم:گفت بهم بگيره جمعيت از نگاهي اینكه بدون
 بلند ميكرد صاادا رقص براي مارو که خواننده صااداي با اما نميومد رقصاام

 ........شدم
 .....رانميدانم چرایش ميكوبيد قلبم رفتيم سن روي و گرفت را دستهایم

 صيدميرق مردونه و ميزد بشكن اش دیگه دست با و گرفت رو کمرم دست یك با
........ 

 .......پررو و گستاخ زدم زل چشمانش به
 ....... شده تنگ دلت انقدر:انداخت باال ابرویي ميرقصيد که همانطور
  ميكنم واست کاري یه کن صبر شب تا حاال: زد چشمكي

 کشيد تير حيایيش بي از قلبم
 رتيغي خوش یا داري خبري اصال نيومده نميبينم رو جون اميلي: شدم بدجنس

 ....فقط منه مال گریزت و تعقيب و
 ..... کردند سوراخ را پهلویم هایش پنجه

 ..... ميبارید آتش که چشماني چشمانش به زدم زل و نزدم دم غرور از من اما
 یادته درنيفت من با بودم گفته بشم  صباني داري دوست-

 .... گرفتم جاي آغوشش در پشت از و زدم چرخي
 .....نميامد بدم لعنتي من ؟چرا آید نمي بدم نه؟چرا بود بار اولين

ستش دو شرد را پهلویم د  سوزاند را گردنم روي کوتاهش ي ه*ب*و*س* و ف
 ......هم وجودم

سهایش هرم شم نف ست چرا: داد قلقك رو گو صبيم داري دو  رهایم..... کني  
  کرد



wWw.Roman4u.iR  7٢ 

 

 .... باشي زورگو داري دوست چرا:شدم خيره  سليش نگاه به دوباره
 ......شد حلقه کمرم دور دوباره دستش آهنگ شدن تمام با
 .....کوچولو خانوم ميپرسي سوال زیاد-
 

 ...... کردم نگاهش چپكي
 ...... دار نيش هاي معاشرت ازین بينمون ي مزه زهر سكوت بود بهتر

 ....هم او.... ميزدم نيش من بود مسابقه
 ودب مضحك چه و رفتيم مخصوص اتاق به شام صرف براي خواننده د وت به

 ......غذا شكل قلبي تزیين
 ...... ما براي بود بهترین شاید سكوت

  تلخ خيلي بود تلخ سكوت زهر ي مزه اما
سخرگي با سام امير شقي م شگلتو دهن کن وا:آورد دهانم نزدیك قا  مشا تا خو

 .....دیگه جيگر کن وا کوچولوم  شق بخوریم رو زندگيمون شب بهتریم
 ......دادم ادامه سفيهم اندر  اقل نگاه به همچنان من و

 .....داشت که لبخندي با گذاشت زمين رو قاشق
گاه اینجوري- گه نكن ن با دی  راه نميخواي ببين بزارم زنم دهن غذا نميتونم با

 ......خودتم بياي
 .....کردم حفظ رو نگاهم

 بيام راه تو با من قراره گفته کي حاال-
 نامه  قد:داد قورتش و برد دهان به قاشقي
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 برو شااده کهنه دیگه اطوارا ادا این:کردم نگاهش خيره و کردم ریز رو چشاامانم
 ....کن پيادش جون اميلي واسه

 ميشااه چرو  پوسااتت نخور حرصااشااو تو هساات  موقعش به اونم واسااه-
 ...... زیزم

 .....کردم نگاهش تيز
  نكن نگاه اینجوري من به: آمد جلو

 .....بهش زدم زل
 ؟؟؟ چجوري-

 ..... شد خاص نگاهش
 امشب شدي خوشگل-
 ..... من رو نه ميده جواب جون اميلي رو اینا گفتم-

 ..... ميده جواب چي تو رو آورد جلو را سرش
 ........ جلوتر

  نگفتي-
 .........ترس نمي تو از من: زدم گره نگاهش به رو گستاخم نگاه
 به را من دنياي که کوتاه اي ه*ب*و*س* و گذاشت هام لب روي رو هاش لب
 ....... رساند آخر

 .....من شجاع ي کوچولو ميرسه ترسيدنتم وقت-
شدم حرصي.... نيامد بدم دوباره چرا من و  من.....نبودم تفاوت بي چرا...... ن

 ..... بود شده گرم لبهایم چرا لعنتي
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شمانش به زدم زل صله که چ شان فا شمانم با ا  نگاهمان نبود هم سانت یك چ
 ......امان بي ميكوبيد قلبم بود و خورده گره هم در

 .......شد داغ لبهایم بازهم اي ه*ب*و*س* دوباره
 گم حظهل در بكنم فكري که آن بي بزنم پلكي آنكه بي ميكردم نگاهش مستقيم

 .....شدم غرق شدم
 ...... چشمانش اما

 .... نميدانستم را اش معني که داشت چيزي
 ... بودا خوشمزه شامش: زد چشمكي و ازم شد جدا
 رامي مقابل در حيا بي و سرکش ي حوا اي نميدانم اما بودم کشيده خجالت من

 ......آمد مي کجا از سام
 .......ند حق تو-

 .....تر کوتاه اینبار شد گرم لبهایم دوباره
 ..... ميگفتي ؟داشتي چي من:گفت شيطنت ليبا و انداخت باال ابرویي
 .....مقابلش ي حيا بي و گستاخ حواي از تر پرو خيلي بود پررو شدم نااميد
 .... برن ميخوان مردم دیگه بيرون بریم کشيدم لباسم به دستي

 .... ميخوردیم شام داشتيم حاال بودي-
 ....شدم بلند ازجا و کردم نگاهش چپكي

 .... شد تمام هم مهمانها ي بدرقه ي باالخره
 ...... آرزوهایم قاتل و ماندم من و



 75 سيب سرخ حوا

 اتاق داخل منهم کرد شل رو کراواتش و شد ولو مبل روي شدیم که خانه وارد
 ..... چرخاندم نگاهي و نشستم
 ..... آمد خانه آشپز داخل از صدایي

 .....شدم خارج اتاق از پاگير و دست لباس همان با
 دسااتش داخل بود شاااده پر ویسااكي از حاال که ليواني که بود ساااام امير

 .....ميچرخاند
ست و کردم نگاهش سر به به:شدم سينه به د س که ایرانمهر خاندان خلف پ  هوا

 يبرا: کردم نگاهش چپكي و برایش زدم دست ببين رو ميكشه آب جانماز همه
 ......کوبيدم سرم پشت را در و..... متاسفم خودم

 
 ازجاپریدم رد ناگهاني بازشدن با که ميرفتم کلنجار لباسم زیپ با  صبانيت با

...... 
 ...سرخ سرخ هم چشمانش.... بود سام امير

ستش سم زیپ روي را د شت لبا شمانم کرد بازش آرام و گذا ستم را چ س ب  منف
 ......ميكوبيد قلبم و بود حبس

 هاي ه*ب*و*س* ميشااد کشاايده  ریانم کمر روي که بود داغ دسااتانش کف
 ......هم قلبم شد چنگ هایم مشت ميكردم حس کمرم روي را منظمش

 ...... کوچولو بخير شب داد قلقلك رو گوشم گرمش هاي نفي
  بود بختيم بد ناقوص شد بسته سرش پشت که دري صداي  رفت و

 ...... زدم زار و نشستم زمين روي
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سته تني با  قلب نای شاید ميكرد کم ازالتهابم سرد آب شاید رفتم  دوش زیر خ
 ..... ميشد آرام کمي آرامم نا

 ..... شد هفته به تبدیل ها روز
 ..... نبود  هم سام امير

 ......نميدیدم من بود شاید
 خالي شاااانه ميشااادم د وت که هایي مهماني به رفتن از که بود اي هفته یك

 .....نبود که سامي امير با ميرفتم چطور ميكردم
 .....کردم بودن هوس نشيني خانه هفته یك از خسته
ست دلم انداختم سرم سفيدي شال با رو جينم شلوار و اي سرمه مانتو  ميخوا
 ،،،،... کنم تفریح کمي

 ....زد را هميشگيم ریمل و رژ
جان ميخواسااات شااادن گرم دلم کردم د وت داغ چاي یه به رو خودم  هي

ست ست زندگي ميخوا ست دختري بودم این من و ميخوا س با ساله بي  نامهشنا
 ......پر ي

 ...... ميگرداندم داغ چاي ليوان دور رو دستانم
 هم اب بتونيم شااااید بكنم سااالمي یه بيام گفتم تنهایيد دیدم خانوم سااالم-

 ..... باشيم خوبي دوستاي
شت معمولي صورتي کردم نگاهش اش احمقانه بازي زبان از منزجر  شاید دا

 ....نميدانم.... جذاب هم
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 نبود من کنار کسااي بود ایسااتاده من کنار که بود کسااي مات انگار نه من مات
..... 

 .... گرفتم را نگاهش راه
 ......نگاهش از ميبارید خون که اویي به رسيدم

 
 ..... کرد جوان پسر صورت حواله مشتي

 خشم شدت از کردم نگاهش  زده وحشت چشماني با و....امير: کشيدم جيغ
 بود معلوم سرخش پيشاني نبض

 ....شو خفه تو-
 .... ماشين داخل داد هولم تقریبا و کشيد رو دستم 

 ..... من سام امير -
 ....حوا.... من.... زد رو من اون.... موند نيمه حرفم گونم سوزش با

 ردمک نگاه رخش نيم به زد رو بود نگفته تر ناز  گل از اون به کسااي حاال تا که
.... 

 هيگو چه: گفت بود رو به رو به خونش پر نگاه و ميكرد رانندگي که طور همان
 ؟؟؟ کو ؟؟؟؟چادرت حوا ميخوردي

 شدي؟؟؟؟ ؟الل هان
 غيرتت کنه سرش چادر نميگي خانوم اميلي به چادر؟چطور: شدم ور شعله-

 ....ميش غيرت بي ميرسي که اون به منه واسه فقط زورت منه واسه فقط
 ....... ایستاد کشداري ترمز با
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 ...... شده شده خونبار چشمانش
 ؟؟؟؟؟؟ کافه ميري من واسه ميكني ولگردي رسيده جایي به کارت

كه بدون خوردي گوه خيلي تو  رونبي گذاشااتي خونه از پاتو بگي من به  این
 .....ميكني ور ور من واسه داري اونوقت

 ...... ميكرد خفم داشت بغض
 ....... بود زده را نازدانه ي حوا بود زده مرا او
مان با گاهش اشااكي چشاا  فكر کردي فكر چي خودت پيش:گفتم و کردم ن

 کني لو هفته یه ناموسااتو  زنتو خودت قول به اینكه غيرتيه با زدن کتك کردي
 ...... غيرتيه با  روسي شب اونم بري
 ...... پوسيد دلم بيرون اومدم هفته یه از بعد

 ..... برم دانشگاهمو دیگه نميزارن آقا حتي
ست دختر یه من ببين منو ستو تازه تو اما آرزو کلي با ام ساله بي شتيگ  رو  ذا

 ؟......آره سام امير غيرت ميگن این به رفتي
شمانش که بود چي نگاهم تو نميدونم  گرفت آغوش در رو سرم شد مهربان چ

...... 
شش ش ش  نيمه کار تا رفتم داري نياز تنهایي این به کردم فكر حوا باش آروم ش

 زد اي ه*ب*و*س* ساارم روي بود زندگيمون نف  به که کنم تموم رو تمومي
..... 

 نميگم احو نيستم وجدان بي من خدا به شد بلند روت که دستي بابت ببخش-
ما  اشااقتم  کنم ولت نميتونم دادن جا ام پي و رگ و مغز تو تورو بچگي از ا
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 زنت بينيب در جلو خونه برگردي هفته یه بعد کن فك باشاام تفاوت بي نميتونم
 سر مرد هی ميبينيش وقتي یه اونم کافه ميره...  بيرون ميره داره کرده مانتال سانتي
... .. نبود خودم دست شدم دیوونه حوا ميكني چيكار من جاي باشي تو ميزشه
 ..... زد سرم روي اي ه*ب*و*س* دوباره

 تحمل اما ساخته تحملم ميدونم رفته ساوال زیر ا تقادم تمام ساال ده من حوا
 مباه نجنگيم حداقل بزار.... اجبار این به بده تن اما نداري دوساام ميدونم کن
 ......حوا

 ...نكنيم هست که ازین تر تلخ...... حوا نكنيم زهر رو زندگيمون
سام....نميومد بند ام سكه سك گریه از من و ميزد حرف سام امير  حرف امير
 ..... کرم فكر این به من و ميزد
 ..... زد حرف من با سام امير

 ..... بود آرام وقتي ميشد خوب چقدر
 ...... نميامد بدم او از چرا
 .....نداشت جنگ سر دیگه لعنتي دل چرا
 ....دیگه چراي هزاران و آروممم آرزوهام قاتل آغوش تو چرا

 
 سامامير و من بار اولين براي ميكردم فكر این به من و کرد مي رانندگي اميرسام

 ......همدیگر حرف فهميدن این بود خوب چقدر و زدیم رو حرفامون
 نداشت اي فایده که بودجنگ خوب حداقل من براي این و بودیم داده بس آتش
..... 
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 با ث بودنم ضااعيف و اجبار به بودم داده تن من نداشااتم تعارف که خودم با
 .....که داشتم جرئت خودم اگر نبود شكایتي جاي.....  باشم اینجا بود شده

 ......جون مادر ي خونه بریم شب شد قرار باالخره
 .....ميگشتم لباس دنبال کمد داخل سردرگم

 ؟ اي آماده کي... کجایي؟ حوا ؟ حوا-
 .....سام امير اینجام زدم داد و کردم کج کمد تو از رو سرم

 ....پریدم جا از من و گرفت قرار ام شانه یه رو دستي
 .....هيييين

 .... شد خم روم
 ..... ميزني داد چرا اینجام من-

 ظاهر جن  ين چرا سام امير واي اي گذاشتم قلبم روي را دستم و شدم صاف
 .....ميشي

 جنم؟ من انداخت باال ابروویي
 .....کردم نزدیك بهم را اشارم و شصت انگشت و کردم بدجنسي

  جن از تر خوشگل انقدر-
 ..... کرد نگاهم سينه به دست

 ... جنم من که-
 ...... رفت در طرف به سينه به دست همانطور

 ..... کمك بيام گفتم بگو و من باشه-
 ...نداري نياز اینكه مثل اما
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 .... کشيدم را بازویش رفتم سری 
 .... نكن قهر حاال بيا-

 ..... انداخت نگاهي کمد داخل
شكي بلند فاق شلوار یه  هم يرنگ سفيد بند کمر درآورد رنگي زرد شوميز با م

 ..... گذاشت رویش
 ....امشب براي اینم

 سا ت چند منهم بود آروم بود خوب سا ت چند این سام امير کردم نگاهش
 .....بودم نكرده تجربه را نفرت که بود

 قهوه رژ کردم اضافه نازکي چشم خط و اي قهوه ي سایه ام هميشگي آرایش به
 ..... کردم انتخاب را اي

 .... کردم رها اطرافم هميشه مثل را موهایم
 .....شنيدم را سام امير ي کالفه صداي

 .....پس ميكني چيكار حوا
 ..... رفتم بيرون در از

باره...... گرفت ازم رو نگاهش تفاوت بي  تر يرهخ تر دقيق اینبار برگشااات دو
 .....تر  ميق

 .....نميفهميدم را نگاهش 
 .....بود برگشته هم اخمش گرفت را نگاهش

 ......شدم کالفه حوا شو آماده تر سری  برو بزن همونجا کن پا  رژتو-
 ورهمانط و کردم سرم را رنگم آبي شال و مانتو زدم را خوشبویم ميليون وان  طر

 .....انداختم سر روي را چادرم کش ميرفتم در به که
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 رو یكشااون یك خوشااحالي از بودند اومده هم اینا خاله جون مادر ي خونه

 ......قلبم تمام با گرفتم درآغوش
 .....بود خوب بودنشون چقدر
 .....زد بهم اي تنه محمد

 .........  خانوم  روس چطوري -
 .....محبت با کردم نگاهش

  خوبم-
 .....رفت سام امير سمت به نگاهي

 .....نخته تو بدجور که طرف-
 .....گرفت قلبم کنم  وض و لباسم بزار اونور برو محمد نگو چرت انقدر-

 ...... کردم باز رو سابقم اتاق در
 لذت با و انداختم تخت روي رو خودم چادر همان با و کشاايدم  ميقي نفس

 چه و بود  اتاق این تو من بچگي خاطرات تمام چرخاندم اتاق داخل رو نگاهم
 ..... بودم اینجا االن که خوب

 .....شد ظاهر در چوب چهار تو سام امير و شد باز در
 .... نشست کنارم

 .....باشي نداشته الزم چيزي ببينم بيام گفتم دادي طول-
 ....بود خوب چه و بود شده مهربان سام امير

 .... کردم نگاهش
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 .... کردم خلوت کم یه بود شده تنگ دلم اینجا اومدم نه-
شت آرامي به سرم روي از را چادرم  باز سرم از را شال ظرافت همان با و بردا

 ......کرد
 ..... خيره ميكرد نگاهم لغزید موهایم روي دستش

 ..... بود نامفهوم برایم که داشت چيزي نگاهش  مق
 .... ید*ب*و*س* را پيشانيم و آمد جلو

 ... شدي خوشگل خيلي-
 .....بود کرده ام کالفه قلبم دليل بي کوبش شدم بلند هوا بي

 .....زدم طعنه
  نمياد بهت شدي مهربون زیادي ظهر از-

 .....کشيدم موهایم روي و برداشتم آینه جلوي از را برس
 .... مهربوني این به نه زدنت کتك و نبودنت هفته یه به نه-

 .....برگشتم سمتش گرفت دستم از را برس
 ......کنم باور رو چي من-

 ...زد موهایم به اي شانه و گرداند برم
 نزاري دست من هاي ضعف نقطه روي تو اگر بجنگم نميخوام دیگه فقط من-

 ..... مهربونم هميشه من
 ....اتاق تو اومدیم دوتایي زشته  بيرن بریم بيا هم حاال
 ....باهم رفتيم بيرون در از و زدم رو رژم

 
 .....انداخت باال ابرویي و آمد سمتم محمد آمدیم بيرون که در از
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شت خوش ميموندین باال همون صبح تا وگرنه کردین  قد زورکي خوبه-  گذ
 .....حاال

 ......زدم بازویش به مشتي و کردم نگاهش چپكي
 ....پرویي خيلي-
 ...بشورم تا برداشتم رو کثيف هاي ظرف..... رفتم آشپزخانه به

 ....کرد اخم دید را من تا مادرجون
  وایسه نباید  روسه تازه نميفهمه بگير اونو برو مونا-

 .... نشاند و گرفت را دستم و آمد سمتم به خاله
 ......  مياد فشار کمرت به وایسي نباید زیاد  روسي تازه تو جون خاله-

 ....... خجالت از سرخ صورتم و خاله ي پرده بي حرف از شد گرد چشمانم
 .... انداختم پایين رو سرم

 .... اجازه با پس جون خاله باشه-
 خوشااحال را من که نكردنهایش لمس از یا اميرسااام هاي نبودن از ميگفتم چه

 .....ميكرد
 نشااسااتم ميزد گپ محمد و بابایي با داشاات که اميرسااام کنار پذیرایي داخل
....... 

 ...... کرد نزدیك را سرش و کرد من به نگاهي
 ....شدي سفيد و سرخ اینجوري که بهت گفتن چي-

 ....... بودم زده حيرت شد بيشتر  صورتم حرارت
 !نميماند؟ پنهان او از چيز هيچ چرا



 85 سيب سرخ حوا

 ......نگفتن چيزي-
 .....شد بدجنس چشمانش

 .....دادن خوردت به کاچي نكنه-
 ....نثارش آرامي وپرروي کردم نگاهش گرد چشماني با

 ..... شود گرم سرم آن با حداقل تا دراوردم را موبایلم
 .....بود داده پيام من به او ایستاد مي داشت تپش شدت از قلبم

 سااام امير به نگاهي نگذشااته هم ازدواجش از ام هفته دو  که متاهلي زن به 
 ....زدم را اوپن دکمه بود گرم سرش کردم

 ... منی خویش   اگر تو
 ! ؟ چرا نيش منی، پيش   
  

 ... مرا قلب   ڪنیمی
 ! ؟ چرا تشویش ی   رصہ

 
 ... مرا آزار   ڪہ ای

 ! ڪردی مداوم مشی  
 

 ... توأم سرباز   ڪہ من
 ؟ چرا ڪيش... ؟ چرا مات

 که اال؟ح کنه  شق ابراز بهم باید چي؟حاال یعني گذاشتم قلبم روي رو دستم 
 ..... ميشم دیوونه دارم خدا واي اميرسامم زن من
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 .... چكيد اشكي بستم را چشمانم
 .... شد کشيده دستم از موبایلم ناگهان که
 

شت نگاه سامي به رو ام زده وح شم شدت از حاال که دوختم امير  هاي رگ خ
 ..... بود شده چنگ هایش مشت و زده بيرون اش پيشاني

 ..... ميكوبيد سام امير ترس از..... پارسا  شق از نه..... ميكوبيد قلبم
 ..... دوخت بهم را خشمگينش نگاه و بغلم تو انداخت و موبایل
 .....داد قلقلك رو گوشم هایش نفس هرم.... شد تر نزدیك

 .......حوا نده فشار و من هاي ضعف نقطه بودم گفته-
 .....شام بياین ها بچه-
 .... ميزرفت سمت به و برگشت جون مادر صداي با

شدت سترس از شتم ا شدم خفه دا صر من اون نظر از که حاال مي  چي بودم مق
 ......ميشد
 ........خوردم چي  غذا نفهميدم اصال

 تو چي سام امير ميامدو چي زندگيم و من سر حاال که بودم اون فكر تو همش
 .......بود فكرش

 پام وير مونا دست که ميكردم بازي دستم انگشتان با و بودم نشسته مبل روي
 .... قرارگرفت

 .... دوخت بهم را نگرانش چشمان
 .... شده چيزي حوا-
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 .....کرد من و من کمي
 راهه؟ به رو چيز همه امير آقا تو بين ميگم.... مي-

 ..... بسته و باز را چشمم تصنعي لبخند با و گذاشتم دستش روي را دستم
  خوبه چيز همه آره-
 توام نگران همش من.... خداروشكر-

 .....خوبه چيز همه نباش من نگران  زیزم گفتم زدم لبخندي
 بود؟ خوب چيز همه و

 ..... کرد صدایم خورده گره هاي اخم با سام امير
  شو آماده حوا-

 .... اومدید تازه مادر حاالبشين کجا:گفت ا تراض با مادرجون
 .....نبود شدني باز هایش اخم

 رو شاارکتم تاساايس کارهاي ميخوام.... دارم کار من فردا بریم مادرجون نه-
 .....افتاده  قب خيلي بدم انجام

 .... من به کرد رو
 دیگه شو بلند-

 تك كت از نارضایتي با و سرکردم را چادرم و شدم حاضر استرس با و شدم بلند
 ..... کردم خداحافظي  زیزانم

 ...ميشد چه حاال
 
 ،،.. ميكرد ام دیووانه داشت سكوت سنگيني راه تو
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 آرام لحني با و گذاشااتم بود دنده روي که دسااتش روي را دسااتم دلجویي با
 .....مي امير:گفتم

 ..... کشيد دستم زیر از شدت با را دستش
  شو خفه فقط شو خفه-

 ...... ميریخت اختيار بي هایم اشك
 ....نميگرفت؟ آرامش رنگ روزهایم این چرا

 .... رسيدیم خانه به
سم از  کرد ميخكوبم آرامش و محكم صداي که رفتم اتاق سمت به سری  تر

.... 
 ..... حاال بودي!؟ کجا-
 ....گف خودت....خ: گفتم استرس با

 ..... پرید حرفم وسط
 نكن ترم سگ...... حوا اینجا بيا

 ماا ميترسيدم هم هنوز بود شده سرکش دوباره وجودم گستاخ و بدجنس ي حوا
.... 

 .... ميدي دستور من به که هستي کي تو اونوقت اونجا بيام باید چرا-
 ......د  به برو بد دقيقه یه خوبي دقيقه یه انگار  ني خوب حالت

 ...... کشيد چادر روي از رو بلندم موهاي و کرد حمله سمتم به
 ....دوخت من به را خونبارش چشمان
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 رساايده جایي به کارت ميكنم بيچارت  لي والي به.... لي والي به حوا-
 .... ميكني بازي اس ام اس من واسه

 دمبو گفته ؟حوا من واسه ميكني زر زر اومدي اونوقت ميگيري؟ قلوه ميدي دل
 .... نده فشار هامو ضعف نقطه

شيد سرم از باهم را شالم و چادر و کرد رها ضرب با را موهایم  هایي همان ک
 ..بود درآورده سرم از مالیمت با شب سر که
  شااق یاد چيه شاادي وحشااي دوباره شااده چي بودي موش مثل که حاال تا-

 .... کرده هوایيت قدیمت
شمانش به سيدم رویم به رو مرد از من زدم زل چ  ساکت چرا نميدانم اما ميتر

 .....نميشدم
 من همگ سننه تورو کرده هندستون یاد فيلم آره اصال چه تو به داري چيكار تو-
لت تو زندگي تو مدي که ميكنم دخا  ميدي حكم داري من زندگي وسااط او

....... 
 من پس ميتوني تو اگه نه که چرا کرده ابراز شااق که حاال چيه ميدوني اصااال

 ......چر
 ..... ميكردم حس را خون ي مزه و بود کوبيده دهانم به
 ....  کردم نگاهش نفرت با

 ...... نداشت اي فاصله صورتم با صورتش آمد جلو
 ......گرفت را ام یقه

 ... بودي من بليط زیر دنيا این تو اومدي وقتي از که اونيم ؟من کيم من  
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 ه*ه*ر*ز* این من ي خونه تو کن باز گوشااتو خوب حاال کردي خوریاتو گوه
 خوردي خواساات دلت گوهي هر نبوده ساارت باال بابا ننه اگه نداریم رو بازیا
 گرنه و زندگيت ساار بشااين و ببند کوفتيتو دهن اون نيساات خبرا این دیگه االن

شونمت شيدنتم نفس از که ميكنم آدمت جوري حوا مي شيمون ک  ور پا شي پ
 .....حوا نزار دمم
 ..... کرد رها را ام یقه

 ..... نميده جواب آرامش و صلح تو با-
 .......گرفت گر دوباره

 
گه آره- مه بي من ا لت چيز ه يد به نميكردم و  تو اینجوري االن که خدا ام

 .....اي دیگه یكي  اشق نميگفتي صورتم
 مخود به...... ميزدم زار دیوار کنار شده مچاله من و کشيد صورتش روي دستي

 ..... بگم دروغ نميتوانستم که
 مرد یك غرور و روح با من و بود  صاابانيت و غيض رو از هام حرف ي همه
 ..... شكستم رو اميرسام من کردم بازي

 .....بود نشدني  وض این بودم او زن من
 ....بودم کرده چكار من

 ......من و کوبيد سرش پشت را در سام امير
 .... شدم پر تنهایي از بازهم



 9١ سيب سرخ حوا

شت روزها شتيم کنارهم از سایه یك مثل سام امير و من ميگذ  هيچ بي ميگذ
 ...... نداشتم دانشگاه به رفتن حق روز آن از برخوردي

 ..... ميرود کار سر صبح به صبح او ميدانستم فقط
 ...نداشتم خبر هم شوهرم کار از حتي من هه

 مميكرد درست صبحانه سام امير براي و ميگذشت شوم روز آن از روز بيست
شود ازینكه قبل و نبودم شریكش وقت هيچ که اي صبحانه....   تاقما به بيدار
 .....بردم پناه
 ..... بود شده  وض هایم تنهایي اتاق فقط ازدواجم از بعد

ته حتي که ميكردم فكر این به کذایي روز آن از  را اميلي وجود من بود نزاشاا
 ....  داشت وجود و بود که چيزي کنم حس زندگيمان

 رخش به را نبودم هم بودنش از مطمئن حاال که  شقي ي نداشته وجود من اما
 ..... کشيدم

سم حتي او بردم سوال زیر را مردانگيش سته طبق نكرده هم لم  تهگف نا ي خوا
 ..... من ي
 .....در به شد کشيده نگاهم اتاق در شدن باز با

 ساارخ چشاامان گریه شاادت از که مرا ميكرد نگاه مرا در درگاه در سااام امير
 ......بود

 ..... نشست تخت روي کنارم و آمد طرفم به
 .... گرفت دست در را دستانم

 ....گریه و تنهایي از نشدي خسته-
 ميكني فرار من از ؟چرا بخوري صبحانه من با نمياي چرا
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 ......ازگریه بودم گرفته سكسه
 .... بودم شده محبت گداي..... بودم شده بچه

 ....دیگه ببيني منو نداري دوست شاید گفتم-
 .....کرد نگاهم متعجب

 
 ببينم تورو نخوام چي براي من-

 ......بودم شده لوس شد شدیدتر ام گریه
 ........ميخواست محبت دلم

 ......هایم تنهایي به زدم هق.... زدم هق و کردم پرت آغوشش در را خودم
 مدرآغوش تر تنگ..... گرفت آغوش در مرا تنگ و و کشيد سرم روي را دستش
 .....گرفت

هت- ته ب ته ميخواد آرامش دلم بودم گف ندگي زن بودم گف ت ميخوام ز  هنگف
 .....بودم؟

 .....خواستم احترام و آرامش فقط حوا نخواستم زیادي چيزي ازت
 رامشآ بيا کنيم امتحان دیگه بار یه بيا اجباره که حاال اما بودم اجباري ميدونم

 .....شدم خسته جنگيدن از منم خدا به حوا کنيم تجربه باهم و
 .....ميخواست شدن گرم قلبم بودم شده خسته تنهایي از منم

 گرم...گرم......کرد نگاهم شدم جدا آغوشش از
 ....شد نزدیكم دوختم نگاهش به نگاه

 ..... بود شده معني بي دوباره نگاهش  مق
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 ....نزدیكتر
 ....گذاشت لبانم روي لبانش و کرد پر را فاصله

 ...... ید*ب*و*س*مي گرم
 ....... و مهربان و حرارت پر

 ..... خورد تكان قلبم در چيزي
 ... هم ذهنم در
 

  شد نگاهم به خيره دوباره و شد جدا ازم
 ..... نيامد بدم رویم به رو مرد از من و ميكوبيد قلبم

 ..... نبود هم تلخ اما نبود شيرین اش هب*و*س**
 ....نداشتم هم دوستش....... نبودم  اشق

 ...... نبودم هم متنفر اما
 آرامش.... ميخواسااتم بودن.....دنيا هاي خواسااتن تمام ي اندازه به فقط من

 ..... ميخواستم
 ...... کرد نوازشي را صورتم

 ...... باشي من مال ميخوام فقط من حوا-
يامو ي همه باشااي من مال اگر  به بده دل فقط تو..... حوا ميریزم پات به دن

 ..... زندگيمون
  تو مال من ي دنيا ي همه  باش خونم خانوم

 ..... ميخوام احترام فقط من حوا
 ..... گذاشتم دستش روي رو دستم
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 ..... سام امير بجنگم نميخوام دیگه منم-
ند ام پيشااااني روي که اي ه*ب*و*س* با جازه بهم نشاااا  دیگري حرف ي ا

 .....نداد
  خونه ميام نهار-

 .....اش بدرقه رفتم و کردم بسته و باز رو چشمم
 ؟؟؟......هم هایم گریه.....ميشد تمام ها تنهایي یعني

 
عد مه مواد امير رفتن از ب چال از را قي  سااااالد گذاشااتم بار و  درآوردم یخ

 ..... کردم درست را خودم مخصوص
 ميكردم خورد را قيمه هاي زميني سيب داشتم و کردم خيس را برنج

 شتمدا نگه را تلفن ام شانه و گوش با بدست چاقو همانطور خور زنگ تلفن که
 .....ميداد ادامه کارم به و
 بله؟-
 دخترم؟؟ خوبي سالم-
 ....چطورید شما جان  مو ممنونم سالم -
 اغب خونه بياید همگي ماه آخر تونسااتيد اگر بگم زدم زنگ  زیزم خوبم منم-

 ....ميزنم زنگ هم خالت و حاجي به حاال
 .... ميگم سام امير به منم جان  مو چشم-

 .....داد ادامه و کرد مكث کمي
 نميكنه؟ اذیتت سام دخترم؟امير خوبه چي همه-
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 ......بود کرده اش خانوادگي رسومات قرباني مارا که اویي.... او به ميگفتم چه
 ..... بستم را چشمانم

 جان  مو خوبه چيز همه-
 انشالله ميبينمتون پس خداروشكر-
 ....خداحافظ  مو چشم-
 .....دخترم خداحافظ-

 ..... کردم سرخشان و ریختم داغ روغن در را شده خاللي هاي زميني سيب
 ....باشد  الي چيز همه ميكنيم شروع نو از که حاال  ميخواستم

ندم پيش ندي پيراهن و گرفتم دوش و کردم باز را ب  را نگمر آبي زانوي باالي ب
  پوشيدم
سم موهاي  لب رژ نبود بد هم آرایش کمي شروع براي..... ریختم دورم را خي

 .... بود کرده ترم زیبا هميشه از هم باریكم چشم خط و مخملي قرمز
 .....ميداد آمدنش از خبر در صداي که برداشتم را خوشبویم  طر

 ..... استقبالش رفتم و زدم را  طرم
 ..... کرد نگاهي را پایم سرتا

 .... العملي  كس هيچ بي
 .... ید*ب*و*س* را پيشانيم و کرد سالمي

  زیزم سالم-
 ... گرفتم را کتش و کيف

 ....کشيدم نهارو بشوري دستاتو تا-
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 ...تغيير همه این ندیدن از شدم دلگير
 ......... شدنم ندیده از شدم دلگير

 با و گرفت را کمرم هایش دسااات که ميكشاايدم را برنج و کردم هم در اخم 
 ....داد قلقك را ام گونه روي اش ه*ب*و*س*

 .....کرده چه خوشگله خانوم-
 ..... خورد تكان دلم

 ...... بست را وچشمانش برداشت دیس از زميني سيب اي دونه
 .... خونگيم ي کرده سرخ زميني سيب  اشق من-

 ...... نشاند لبهایم روي را لبخند
شيدم هم خورش ستم ميز سر و ک ش  و بحثي هيچ بي خوردیم غذا هم کنار و ن
 ....د وایي

 هنشست تلوزیون روي به رو که اميرسام به رو ميكردم جم  را سفره که همانطور
 مگيه گفت  مو سااام امير راسااتي:گفتم ميكرد پایين و باال را ها کانال و بود

 ....... باغ خونه تبریز بریم ماه آخر
 کاراي اگه ميشاااه چي ببينيم حاال:گفت بردارد تلوزیون از چشاام که آن بي

 ....ميریم بود درست شرکت
 ....نشستم کنارش و گذاشتم سيني داخل را ميوه و چایي و شستم را ها ظرف

 .... انداخت گردنم دور را دستش
 .....بود تلویزیون به نگاهش هم هنوز

 شدي خسته خيلي نكنه درد دستت-
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 ... حرفيه چه این نه-
 ...شدم بلند

 ...کرد نگاهم متعجب
 کجا؟-
 ... خستم کم یه بخوابم ميرم-

 بود شااده  وض شااكلش که هایم تنهایي تخت راهي من و داد تكان سااري
 ......شدم
 ....کردم فكر و شدم خيره سقف به و کشيدم داراز تخت روي
 امير مقابل بدجنس حواي همان یا خودم و سااام امير  رفتارهاي به ميكردم فكر
 ... سام

 ....باشد ماندني آرامش این حداقل اميدوارم
 ....ميكشيد دراز کنارم که سامي امير به کردم نگاه و رفت پایين تخت

 
 .....کرد نوازش را صورتم روي و دوخت چشمانم به را نگاهش

 بيرون نهخو از وقته خيلي بزنيم دور یه بریم  صااري تا بخوابيم خسااتم کم به-
 ....نرفتي
 ....بود منهم به حواسش که بود خوب چقدر

 که ودب دساتهایش و بخوابم تا کردم به را پشاتم و کردم بساته و باز وا چشامانم
 .....شد تنم حصار

قدر فت زور کردنم لمس تو امير که بود خوب وچ  هم اصااراري و نميگ
 .......نداشت
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 .....بود خوب چقدر آرامش و گذاشتم هم روي را چشمانم
 این ميكردم حس چرا و بود صااورتم مقابل چشاامانش کردم باز را چشاامانم

 ....دارند ناگفته حرف چقدر شدند خيره من به که چشمها
 
  خوابيدي خوب-

 ....خيلي آره: گفتم و کشيدم اي خميازه
 .... برداشت رو بود کمرم روي که دستش

 ..... بریم بخوریم کن درست چایي یه بگيرم دوش یه ميرم من تا-
 ....شدم بلند جا از
 نميري؟ شرکت-

 ....زد چشمكي
 دارم تر واجب کار االن نه-
 .....محبتش از خورد تكان دلم ته

 ..... زدم شانه را موهایم و کردم دم را چاي
 .... زد لبخندي آمد حمام از بود گردنش روي اش هوله که حالي در امير

 ....ميكني خوشگل-
 ....کردم نگاهش

 نيستم؟-
 ....ما چایي اي کو حاال سري تاج شما خانوم صد در صد

 .... نشستم کنارش و گذاشتم جلویش را چایش
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 .....کرد اخم
 ...دیگه شو حاضر برو نشستي چرا پس-

 .....بخور چایيتو حاال ميرم کشيدم لباسم به دستي
 ....ميخورم منم شو حاضر برو شما-

 تس زرشكي ساتن روسري با راسته کتان مشكي شلوار با را زرشكيم مانتوي
 .... رفتم پذیرایي سمت به و انداختم ام شانه روي را چادر کردم
 ...... بود نشسته آماده مبل روي سام امير

 .... رفت درهم اخمش و  کرد نگاهم
 .........باشه زیاد آرایشت خيابون تو ندارم دوست ميدوني حوا-

 ... نكردي پاکش چرا
 .... کردم نگاهش ناراضي

 .... نكنم سرم چادر ميشه....مي.......... امير ميگم-
 .....کرد نگاهم تيز

 ....منتظرم ماشين تو شد دیر بریم کن پا  برو نه-
 .....رفتم در سمت به و کردم پا  رو چشمم خط ناراضي

 
 ..... نشستم ماشين داخل

 ..... بود شده خيره  به رو به و  گرفته ضرب فرمان روي انگشتانش با
 ....نشستم ماشين داخل

 .....شد دیر ببخش سالم-
 ..... بودم با ثش خودم نداره  يب-
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 ..... افتاد راه و  زد چشمكي و
 ....بریم کجا خانما خانم خوب-

 .....کردم فكري
بازي بریم ممممم- ید بریم نه.....شااهر  خوب رسااتوران یه نه با...... خر

 .....بریم
 ....خورد تكان قلبم که کرد نگاهم جوري

 ....کشيد آرام را لپم خنده با
 شكموي خانم نایب بریم بعدم خرید بریم اول چشم خودمي کوچولوي واقعا-
 ...... ميریم دیگه روز چند شهربازیم دربياره  زا از دلي ما

 ....کوچولو خوشگل موافقي
 ....درهم کشيدم اخم

 من؟ ام شكمو من-
 .....خندید بلند.... خندید

 آمد؟ نمي صورتش به خنده کردم فكر من و
 ...... من پيشنهاد به البته پاالدیوم رفتيم باهم

شمم ميزدیم قدم که همانطور  من و افتاد نفتي آبي شلوار و تاپ ست یك به چ
 ..... ویترین از گرفتم نگاه داشتم دوست را رنگ این چقدر

 ....کشيد را دستم سام امير
 چطوره نظرت به لباس اون حوا-
 .... ميداد نشان را کوب طال سنتي مشكي مانتوي یه



 ١0١ سيب سرخ حوا

 .....ميگفت امير که مانتویي به بعد و کردم ام  القه مورد ست به نگاهي نيم
 نيست بد قشنگه-

 ..... زد چشمكي
 تهگرف چشاامت که رو آبي ساات اون بریم بعد بپوش رو مانتو این بریم حاال-

 .....بپوشي خودم واسه ميخریم
 ..... حرفش از شدم گرم
 .....کردم نگاهش متعجب....

 .... ميخوني و من فكر کجا از تو-
 ....کرد اشاره سرم به و شد تر نزدیك و خندید

شماي ميگذره تو اون هرچي-  داخل وباهم خندیدم ميده شون لو ایت آیينه چ
 ....رفتيم فروشي مانتو مغازه
 .....کردم پرو را مانتو

 .... داشتم دوستش نبود بد
 ..... کردم صدا هم اميرسام

 .....کرد باز احتياط با را پرو در
 .... بيرون بيا بپوش خوبه گفت در پشت از و بست را در حرفي هيچ بدون
 ......هم بودم پسندیده که ستي آن خرید را مانتو

 .....نكرد رها را دستم مدت تمام که بود خوب چه و
 
 ..... کرد نگاهم نشستيم ماشين داخل سام امير با
 ؟..... گردي تهران بریم شام بریم زوده که االن خانم خب-
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 ..... کوبيدم بهم دستي
 .......بریم  اليه آره-

 .....کرد  وض را دنده و انداخت بهم نگاهي
 ..... نيستم بلد زیاد من شما راهنمایي با البته...بریم بزن پس

  قشنگه هم نزدیكه هم تجریش اول بریم باشه.... اممم
شتيم را تجریش هاي خيابان و تجریش بازار رفتيم باهم  حس ارب اولين من و گ
 ..........دارم شوهر کردم

 نگاهم معني فهميدن و دسااتم نكردن رها... بود شاايرین برایم هایش حمایت
 ......نبود؟ کافي بودنش آل ایده براي اینها....
 يب فقط لعنتيم دل نميشااد اما..... باشاام داشااته دوسااتش که ميشااد کاش اي

 .....باشم  اشقش نميتوانستم من چرا و بود تفاوت
خت که  اشااقي  گول که را خودم.... بودم  اشااق هم قبال من نبود ساا

 که اساامي فشااار بار زیر ميشااد له وجدانم و بودم  اشااق هم هنوز.....نميزنم
 ...بود دیگري مال که قلبي و بود رویم

 .... ميكردم خيانت خودم به داشتم من
 ..... بود لرزیده  شقش ابراز از دلم
 خط خودش از را پارسااا قساامت ذهنم کاش اي بود شااوهرم هم سااام امير اما

 ....بزند
 .....بودش پذیرفته االن تا که همانطور ميپذیرد را اميرسام ذهنم ميدانم و

 ..... شد نزدیكم و کشيد  رو دستم



 ١03 سيب سرخ حوا

 کجاست؟؟؟؟ فكرت مني با اینجا تو حوا-
 .....لرزید بود کجا فكرم بفهمد اینكه تصور از پشتم

 .....نبود؟ جالب... بكنم نميتوانستم هم فكر اميرسام با حتي من-
 .... کردم  وض را بحث گرسنگي ا الم با
 کجا؟؟؟ بریم شام گفتي-

 ..... کرد نگاهم چپكي
 ....داد ادامه و کرد مكثي..... کوچولو خودتي-
 چيه؟؟؟ نظرت نایب بریم گفتم من بگي تو جا هر-

 ... انداختم باال اي شانه
 بریم-
 

 .....کشيدم نفسي زیاد سيري از دادم صندلي به تكيه
 .....نكنه درد دستت شدم سير آخيش-
 .....کرد نگاهم لبخند با
 شكموووو شكر خدارو-

 ؟ شكمو: کردم اخمي
 خوردم شيشليك پرس یه االن من پس نه.... خودش به کرد اشاره
 ..... رفتم اي غره چشم

 ......معنيش بي هاي نگاه از کرد نگاهم
 خونه؟ بریم-

 ..... خورد زنگ موبایلش
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 .....کرد سایلنتش
 ....بود شده تحریك ام زنانه حس ومن

 ..... انداختم باال ایرویي
 .....خب بردار
 ...... کرد نگاهم خيره

 .....باشه... ميخواي خودت
 .....نخورد هم تكان نشست همانجا

 .... زیزم سالم الو-
 ....خداحافظ باش مراقب بهت بگذره خوش نه

 نميدانم......... را چرایش بودم شده حرصي من و صندليش به داد تكيه
 .....کردم نگاهش تيز

 ......ميرسوندي سالم-
 .....شد خم سمتم

 ....باشي سالمت-
 ..... ناگهاني...شدم بلند

  دیگه بریم-
 برداشت را موبایلش و کيف

 ......کرد حساب را ميز پول
 



 ١05 سيب سرخ حوا

شين داخل ستيم که ما ش شت حرص و سكوت ن  چيزي اگر.... ميكرد خفم دا
 ........ميشدم خفه نميگفتم

 .... دانشگاه برم ميخوام من امير-
خت باال را ابرویش ندا گاهي نيم و ا باره کردو بهم ن  به رو به شاااد خيره دو

 .....زودتر ميدم انجام انتقاليتو کاراي باشه:رو
 ....خودم دانشگاه ميرم.... ميكشه طول ؟اونجوري چرا نه-

 ......دوباره رفت درهم اخمش
 ....نكن کفري و من حوا-
 ...گفتم حرص با
 .... ميشي  صبي الكي  زیزم چي براي کفري-

 ارش  که تاپم از بيشااتر ماشااالله ميره بخواد دلش جا هر فرنگيتون  زن چطور
شه مياد شم پتو ال باید من اونوقت بپو  زور  و شدن غيرتي زنداني خونه تو و با

 .....منه مال گفتنت
 چيكارداري اون زندگي به تو نكن شااروع دوباره کن بس حواااااااااااا.....حوا-

 ......آخه
 وت مگه برسااي زندگيت به نميري چرا تو اصااال ندارم اون زندگي به کاري من-

 .....من به چسبيدي فقط الكي نداري زن
 ........کوبيد فرمان روي

 ......نكن رواني دوباره منو....... ميدما دستت کار قرآن به حوا-
 دمميباری باران با من و بود گرفته باران کردم بغض و کردم پنجره به رو روم

 ....هم قلبم شود تر طوفاني چشمانم تا ميكرد کمك اميد ميبارد باران آهنگ و
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 جدایی این از دشت و در و کوه حالم به گرید
 

 کجایی فردا دمادم دل این غم از نالد می
 

 من مسافر بخير سفر بخير سفر
 

 من خاطر به نكن گریه نكن گریه
 

 امشب دارد غم دلم امشب بارد می باران
 

 امشب سپارد می ره خسته جان آرام
 

 امشب برگردی سفر فكر از شاید چشمم مانده نگاهت در
 
 لب بر پيوسته را ه*ب*و*س* این سردی یادگاری دارم تو از
 

 دامن به باران نم نم با چكد می چشمم اشک قطره قطره
 

 من ام کرده بد ترین  اشق ای تو با را سفر بار ای بسته
 



 ١07 سيب سرخ حوا

 ها غم دشت من ی سينه دریا رنگ چشمت رنگ
 

 تنها تو با بودم تو با باران زیر آید یادم
 

 تنها تو با باران زیر بودم تو با باران زیر
 

 امشب دارد غم دلم امشب بارد می باران
 

 امشب سپارد می ره خسته جان آرام
 

 من سر از را زندگی ميل برده آخرینت کالم این
 

 من باور نميشه اما سفر از بيایی شاید ای گفته
 

 نگاهم این در ببين را التماسم باور کرده را رفتنت
 

 م*گ*ن*ا*ه* قلبم از شوید باران بلكه کردم گریه باران زیر
 

 من سر از را زندگی ميل برده آخرینت کالم این
 

 من باور نميشه اما سفر از بيایی شاید ای گفته
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 باران زیر در شبی ه*ب*و*س* آخرین من خاطر از رود کی

 
 ..  را ها لحظه آخر رفتی

 
 .....کرد پار  پارکينك داخل و رسيدیم خانه به

 سوردرآسان شدم داخل.....  رفتم آسانسور سمت به باشم منتظرش اینكه بدون
 .... شد داخل و گذاشت آسانسور الي خشونت با را دستش ميشد بسته که

 .....کشيد خود طرف و انداخت کمر دور را دستش
 .... حوا نكن سگي سگ منو-

 .....نميرسيدم هم اش شانه به.....شدم خيره چشمانش به و گرفتم باال را سرم
 .....کرد نزدیك خودش به و گرفت را گردنم پشت

 ....رفت خانه سمت به کرد رهایم و ایستاد آسانسور
 .... زده بهت بودم ایستاده.... بود زده خشكم

 ....... باشم داشته  ادي زندگي ميتوانم منهم کردم فكر احمقانه چه
 .....دوم زن...... بودم دوم زن من

سته شاندم خانه سمت به را تنم خ ستقيم و  ک  که دنبو هم مهم رفتم اتاقم به م
 .....ميخواست لجبازي دلم بود کجا سام امير

 ت*خ*ل ي تنه نيم با که شدم رو به رو سامي امير با و.....کردم باز را اتاق در
 ........ ميرود ور موبایلش با و کشيده دراز تختم روي



 ١09 سيب سرخ حوا

 ....شدم متعجب
 .....گرفتم سمتش به رو اشارم انگشت و انداختم باال ابرو

 ....ميكني چيكار اینجا بدونم ميشه-
 .....گرفت باال را موبایلش

 ....ببينيم باهم  كسامو اینجا بيا کنارش زد و ميدم اس ام اس-
 ....رفتم کمد سمت به و کردم نثارش چپكي نگاه

 ...... کردم آویزان را وشالم مانتو و چادر و
 ....سرش باال رفتم

 .....ميخورد و من داشت االن تا انگار نه انگار نداشت تعادل مرد 
 ....بخوابم ميخوام برو پاشو: گفتم غيض با

 .... کرد نگاهم
 ؟؟؟ تشكرته جاي به این-
 ......لب بغلي ي*ب*و*س* به
 ..... کردم قط  رو حرفش حرص با
 .... اميرسام بيرون برو پاشو-
 

 ..... کشيد را دستم و شد خيز نيم
 .....بخوابم زنم بغل ميخوام هست منم تخت اینجا بخواب بگير بيا-

 ....اجبارش به بودم نشسته تخت روي
 و اريد صاابر چيز یه این تو حداقل گفتم بگو منو.... نكنه سااردیت بابا نه  هه
 ....برایش دادم تكان سري......نميشي  مل وارد زورکي زور
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 .،...دار وجدان و آدمي کردم فكر باش منو-
ستش شت را د شت روي انداخت را من و سينم تخت گذا  روي را لبانش و بال

 ...... د*ب*و*س*ب آنكه بي گذاشت لبانم
 لبش ميزد حرف اگر که جوري نزدیك نزدیك اما شد جدا و آورد فشاري لبم به
 .....ميخورد لبم به
 ......شد بهم خيره خشم با

 ...... بچه بودم ساخته کارتو اول همون بودم چيزا این دنبال چشمم اگه
 سااتتد کار تا بخواب بگير نزنم له له تو دنبال که بودن بالم و دساات تو انقد

 .....ندادم
 ..... نخورد تكان جایش از
 ....شدم خيره چشمانش به
ست کافي دوتا پس  هههه-  ولق به انقدر که ميدن سرویس بهت اونم و این ني

 .....نميكني نگاهم ماهت یه  روس تازه به که سيري خودت
 ....زدم حرف نسنجيده دوباره.... گرفتم گاز را لبم

 .... گرفتم را نگاهم حرفم از پشيمان
 ...... جایش از نميخورد هم تكان بدجنس

 ....ميكردم حس را قلبم کوبش
 يفكر یه برات خودم  شقم نگفتي زودتر چرا توام ميخواد دات پس  هههههه-

 ...... ميكردم
 ...... بپذیره بتونه که بدم فرصت بهش گفتم بگو منو.... هه



 ١١١ سيب سرخ حوا

 ......را پوستم کرد داغ اش ه*ب*و*س* و شد خم گردنم سمت به
 .....ميفتاد اتفاق این االن نباید نه

 .....کردم تقال و زدم پسش
 .....رواني کن ولم-

 .....دوخت ام رميده نگاه به را خونبارش چشمان
 ....نندازم زمين روتو ميخواد دلت گفتم....  زیزم نيست اجباري-
 ..... بست را چشمانش و کشيد دراز کناري بالش روي و شد بلند رویم از

 .....رفتم در سمت به و کردم بلند تخت روي از را ام کوفته تن
 ....کرد ميخكوبم صدایش

 ...بود شده خيز نيم
 کجا؟-
 .....حال تو ميرم بخوابم اینجا نمياد خوشم -
 آینده شباي ي همه امشب فقط نه ميخوابي شوهرت کنار همينجا امشب شما-
 ..... همينطور ام

 ....بست را چشمانش و کشيد دراز دوباره
 .....بدترميكني ميدم بها و ميكنم ولت هرچي-
 

 .....کشيدم اي خميازه و بازکردم را چشمان
 ....شد تر تنگ کمر دور را دستش  ي حلقه خوردم تكاني

 ...نخور وول انقد بخواب بگير-
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مان تازه كانم و ز يدا را م نار من....  کردم پ يده شااوهرم ک  من.... بودم خواب
نده صاابح به را شاااب مردي کنار....حوا....  نبودم  اشااقش که بودم رساااا
 ...اما نداشتم هم دوستش....

 .....  ميق انقدر ميكني فكر چي به-
 .....کردم نگاه چشمانش به
كه به- مه چجوري این ناسااي منو اینه گه تو ميشاا كا ساااال١5 م  آمری

 ......کنارزد را موهایم بودم آغوشش در که همانطور....نبودي
 بخير صبح-

 ....دوختم را نگاهم متعجب
 ....بخير صبح-
 ......فهميدي روزي به شاید-
 ؟ چيو-
 .....رو بدوني بخواي که هرچي-

 ....شدم بلند و کردم باز را دستش ي حلقه
 .... شرکت برو پاشو دیره-
 .....ميام منم برو تو باشه-

 ..... نشست ميز سر گردنش روي حوله با سام امير و کردم حاضر را صبحانه
 ..... نشستم رویش به رو و گذاشتم جلویش را چایش

 ..... باالخره دانشگاه برم ميتونم کي-
 .....کرد نگاهم



 ١١3 سيب سرخ حوا

 ....ميدم انجام انتقاليتو کاراي زودتر -
 ....گذاشتم زمين را چاي فنجان کالفه

 .... خودم دانشگاه برم ميخوام من امير-
 .... ميكني خفم داري ميزاري فشارم تحت انقدر

 .....کرد نگاهم و گذاشت ميز روي را دستانش و نوشيد را چایش
 ميگي؟ کنم چيكار االن-
 .....سخته گرفتن انتقالي چقدر ميدوني خودم دانشگاه برم بزار هيچي-
 ..... شد بلند جایش از 

 ؟ خودت دانشگاه بري ميخواي االن-
 اميرسام نكن بازي ازین بيشتر من زندگي با توروخدا...برم ميخوام  آره-
 ...بش راج  ميزنيم حرف باهم کرد را پشتش-
 .....برنم حرف بهش راج  ميخوام االن امير-
 

 ....ردک تنش ستون را دستهایش و شد خم سمتم به و برگشت ميز سر دوباره
 ....حوا مميبر سرتو ببينم متریت ده رو یار اون حوا  لي والي به ولي برو باشه-

 .....کوبيدم بهم را دستانم تهدیدش به توجه بي
 .....  اليه-

 ....دانشگاه برم شم حاضر تا رفتم اتاق سمت به و شدم بلند
 .....گرفتم قرار دستانش حصار در پشت از
 .....کو تشكرت کجا-

 ...  برگشتم سمتش به بودم آغوشش در که همانطور
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 ممنون-
 .....آخه نيست قبول که این نه
 با ار پشااتم و کرد هدایتم  قب به....  گرفت قرار لبانم روي را لبانش هوا بي و

 ....کوباند دیوار به خشونت
 .....خشونت با یدم*ب*و*س*مي
 ..دوخت رابهم خمارش نگاه و شد جدا ازم

 حوا باش من مال-
 .....نشد جا به جا هم سانت یك اما دادم فشار اش سينه روي را دستانم-

 ......دوختم بهش را نگاهم ملتمس
 .....سام امير کنار برو-

 ...... کرد نگاهم
 !!!.....شوهرتم من چرا؟حوا

 ..... ندارم آمادگيشو االن من سام امير اونور برو-
 ....کرد نگاهم دوباره

 .....ميكنم آمادت خودم-
 ...آمد فرود لبم روي امانش بي هاي ه*ب*و*س* دوباره و

 ..... آوردم فشار بازوهایش روي و شدم جدا او از
 .....ميكنم خواهش امير کن ولم-

 ....بود لبانم به نگاهش
 .....بيار برام دليل ؟یه نيستي من با تو چرا؟مگه-



 ١١5 سيب سرخ حوا

 ....دادم را جوابش فكر بدون
 .....سام امير باهات نيست دلم اما هستم خودم-

 .....شد ترسنا  دوباره چشمانش
 ....شد کمتر هم اش فاصله

 کيه؟ با دلت-
 ..... دادم فشار بهم را لبانم

 جون روت امير هيشكي هيشكي:گفتم نزدیكيش از کالفه و رفت باال صدایم تن
 ....اونور برو داري دوست که کسي هر
 .....دوباره بود سرخ چشمانش-

 ... داد قلقك را گوشم نفسهایش هرم
 ..... کوچولو مياد راه باهام دلتم باشي که من مال

 
 ،.... بودم کرده وحشت
 .....رفت اتاق سمت به و کردم بلندم هوا روي و انداخت پایم زیر را دستانش

 .....انداختم تخت روي
 ...ميكردم تقال

 .... توروخدا نميخوام من کن ولم امير-
 ...نميدانم... را چرایش.....ميبارید خشم چشمانش از
 ...... باشم حيوون نزار حوا باش آروم-

 .......ميدانستم ،...ميكند را خودش کار باالخره ميدانستم
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ستم کردم فكر خيال خوش و احمقانه چه و  هایم دخترانه ساده چه و نميزند د
 ....... گرفت را

 ...... هایم دخترانه بود مانده برایم که چيزي و ام دارایي تمام
 ..... ید*ب*و*س*مي او و... ميچكيد فرو اشكي با

 .....ید*ب*و*س*مي او و وجودم تنم خودم از شدم بيزار ومن
 .....ساده خيلي را غرورم را دنيایم باختم من
ته چه هر او و بودم ضااعيف خيلي.... بودم ضااعيف من  داده بود خواساا

 .....بودمش
 .....نبود خوب او کردم فكر من و گرفت را دستهایم

 ....بد بد بد بود بد خيلي او
 ....بودم  رضه بي.... بودم تنها.... بودم ضعيف چون دادم را دنيایم تمام من
 ....شد بلند رویم از

  رفت و کرد را حمامش... نكرد هم نگاهم
ندم من و فه با ما ندم من و ميشااسااتمش خودم که خوني ي مال  و ما

 .... بودم تنها بازهم....تنهایي
  رضااگيم بي مهر زمين روي خون ي رده و کشاايدم حمام به را ام خسااته تن
 ........بود
 ..... بود بریده را امانم درد
 ....هم روحم درد



 ١١7 سيب سرخ حوا

 جسمم کاش اي هم  الم شد سياه چشمانم..... بود مرده حوا... بودم مرده من
 .... ميمرد هم
 ....... ميمردم باید بودم  رضه بي من

 
 .......کردم باز سختي به را چشمان
 ....کردم ميزد لبخند که پرستاري و بود وصل دستم به که سرمي به نگاهي

 ...کردي جون نصفه مارو که تو.... خانوم خوشگل خوبي-
 ....بياد دکترت ميگم االن

 آرزوهایم و روح قاتل.... بود من زندگي شيطان او....شد داخل و شد باز در
 ....بود خودش.....

 بود؟ نگران نگاهش..... نگاهش و آمد طرفم به
 .... کرد رها خون در غرق را  روسش تازه او خندیدم خودم به

 .... بود کشيده درهم اخم
 .....موق  همون نيست خوب حالت نگفتي بهتري؟چرا-

 ..... نميخواستمش نكردم هم نگاهش شدم پنجره به خيره
 ....نميخواستم را او من
 .....بود دکتر گمانم به.... شد داخل خانمي و خورد در به اي تقه
 نميدیدمش که خوب چه و....رفت او

 ..... کرد چك را سرمم دکتر
 داشتي؟ رابطه زور به-

 .....ميگفتم چه
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 کن تقویت یكم داري هم ضااعف نوشااتم برات وپماد قرص چنتا حال هر به-
 ....گفتم شوهرتم به نداري نزدیكي ي اجازه نشدي خوب کامال تا و خودتو

 .....ميشي مرخص فردا  شه نرمال فشارت اگه 
 ..... جان دختر باشي خوشبخت

 ......چي یعني خوشبختي کردم فكر من و بيرون رفت
 را صااادایش که بود خوب چه و حرفي هيچ بي ولي ماند کنارم هم شاااب او

 .... نميشنوم
 ..... شدم مرخص ومن گذشت هم فردا
شت هم ها فردا و فردا و فردا  سرم بر چه نفهميدن هم مونا و محمد حتي و گذ
 ...... آمده

ستم که ؟من بود آمده سرم بر چه  ودمب کرده قبولش که من بدهم تن باید ميدان
 ....  را ها حرف این خودم با گفتم بار هزاران...
 ..... کرد ترم بيچاره همين و بود نكرده باورش.... بود نكرده قبول دلم اما

 اما بكشااد را روحم بود شااوهرم که او با داشااتن رابطه نميكردم فكر وقت هيچ
 ..... کشت

 .......نميدیدم را روحم قاتل که خوب چه و
 ..بود محمد بازهم و خورد زنگ تلفن

 ممتعجب در زنگ که خوردم آب ليواني و رفتم آشااپزخانه ساامت به تفاوت بي
 بود؟ که پس داشت کليد که او.... کرد

 



 ١١9 سيب سرخ حوا

 ...... کردم باز را در و انداختم باال اي شانه...... بود همسایه شاید
 ..... بود کرده دیر بازهم....بود مونا

 ..... دیدنش با  گرفت بغضم
 .....شد خشك جایش سر زده بهت

 حوا اومده سرت به چي-
 ..... ميخواست محبت دلم چقدر
 .... زدم هق انداختم هایش خواهرانه آغوش در را خودم

 ..... زدم هق   رضگيم بي به.... زدم هق کسيم بي به
 ...... کرد نوازش را سرم

 ..... نكرد رها را دستم شدم جدا آغوشش از
 ..... نشستيم مبل روي

 .... کردم پا  را اشكهایم
 .... شدم بلند جایم از
 .... بيارم شربت برم-

 ....گرفت محكمتر وا دستم
 ..... چيه شربت دختر بشين-

 .... گرفت را هایم شانه
 .....دختر بزن حرف ؟د حوا اومده سرت به چي-

 ....چكيد اشكي
 ..... مونا دادم زندگيم دل به دل-

 .... زدم هق اش خواهرانه ي شانه روي....  زدم هق و برید را امانم بغض
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 .... گذاشت سرم روي را اش چانه.... رفتم فرو بيشتر درآغوشش
مه مدت این حوا بزن حرف-  خواهر  بزن حرف تو جز به زدن حرف ه

 ....بزن حرف خوشگلم
شقي از ميكردم تعریف و اش خواهرانه آغوش تو ميزدم زجه  نزده شكوفه که  

 هک روحي و شااد وظيفه ام  رضااگي بي از که اجبارهایي از شااد پر پر قلبم تو
 .....بود حقش خودش قول به و کشت اميرسام

 ..... ميزد هق من پاي به پا هم مونا و بود گذشته دوسا تي
 ......کرد صورتم قاب را دستانش مونا

 باید هبشاا که چي هر بكني باید زندگي..... دختر باید شااي بلند باید تو حوا-
ندگي ياتو نزار کني ز  نزار هسااتي قوي توام بده نشااون حوا بگيره ازت دن

 ....شه وظيف برات اجبار همينجوري
 .....گذاشت قلبم روي را دستش.... کن زندگي شو بلند

 .....حوا توئه مال قلب این-
 ......  حوا توئه مال فكر این

 .....نده جا دوتا این تو رو کسي زور به.... ميدي راه توش بخواي که هرکي
 ...... نكن کسي جاي رو دوتا این کسي بي و محبت کمبود از خدا تورو

 ..... ید*ب*و*س* رو دستانم
 یگهد بگيرنش ازت بزاري نباید داري اراده تو دختر داري اختيار خودت از تو-

 ......بزاري نباید
 



 ١٢١ سيب سرخ حوا

 ....... کرد پا  را اشكهایم
 و نم دیگه ولي بودي تنها و بود سااخت ميدونم.... دیگه بریزي اینارو نباید-

 .... بهت ميدم قول نميزاریم تنهات محمد
 ...... دوختم را نگاهم

 ....داد ادامه
 ....نيستي تنها دیگه تو... توروخدا خواهري کارو این نكن حوا-
 ......خيلي مونا کردید دیر خيلي-

 اش شااانه رو که اشااكهایم با را قلبم ساانگيني تمام و رفتم فرو درآغوشااش
 .......کردم خالي ميچكيد

 ..... حرفي هيچ بي هميشه مثل آمد  و شد باز در
 ....شد بلند مونا

 امير آقا سالم-
 ......گرداند مونا و من بين را متعجبش نگاه

 ...ازینورا خانوم مونا سالم-
 .....داد تكان سري مونا

 خالش ي خونه بياد روزي چند حوا بدید اجازه اگر..... مزاحميم هميشااه ما-
 ......نيست خونه تو موندن تنها مناسب اصال روحيش اینكه مثل
 ..... کرد من به دقيقي نگاه

 .....خانوم مونا واال بگم چي-
 خوبه احو براي اگه اما شده دیر یكم حاال تبریز بریم همگي بود قرار اینكه مثل

 .....االنم ميریم
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 ...کرد نگاه ناراضي مونا
 وا؟ح ميگي چي خودت اصال بهتره کنم فكر ما ي خونه بياد فعال اميراگه آقا-
 به و انداخت دسااتش روي را کتش باشااد من جواب منتظر اینكه بدون امير-

 ....ميداد فشار بهم را لبهایش حرص از مونا که دیدم و رفت اتاق سمت
 .... کرد صدایم اتاق تو از

 .... زیزم بيا لحظه یه خانم حوا
 .،... شدم بلند و کردم مونا به نگاهي

 فقط بود بار اولين این نشاادم همكالمش دیدم را حيوانيش خوي که آن از بعد
 .....مونا پيش غرورش حفظ براي

 ......کنم نگاهش آنكه بي.... بزنم در آنكه بي....دادم هل را اتاقش در
 ....شنيدم اما را صدایش

 هب برو درومد کجا از دیگه رفتن خاله خونه انداختي راه بازیه مسااخره چه این
 ......ميره بين از حرمتا زشته بگم من بري نميخواي بگو مونا

 .....چرخاندم دهانم در زبان ميلي بي با.... نميكردم نگاهش هم هنوز
 برم ميخوام من-

 کي؟؟؟؟ ي اجازه با اونوقت
 .... کي اجازه با ببيني ميرم من-
 ...رفتم در سمت به و

 ....... کشيد را دستم
 



 ١٢3 سيب سرخ حوا

 خودتو روزه ده که ازاین این ميكني روي زیاده داري خيلي دیگه حوا چي یعني
 ريمي ميكني ول داري زندگيتو خونه االنم گرفتي سااكوت روزه و کردي حبس

 !!!!!.....؟ زدم دست بهت من که اینه خاطر به اینكارا همه حوا چته تو....
 ......بوده وظيفت شوهرتم من

شتم و کردم سوا و اتاقم اگر االنم  شي خودت حال به کم یه گذا  ايبي کنار و با
 ..... کردم لطف بهت خودت با

شه کردي  ادت شين... کمه چيت نميفهمم من دربياري بدبختارو اداي همي  ب
 .....شدم خسته بازیات بچه از خدا به زندگيت سر
 ..... کردم نگاهش تيز

 .....خداحافظ-
 ..... کرد رها را دستم
 .....رفتم بيرون در از ومن
 ..... شد بلند جایش از دیدنم با مونا

 ....... دادم تكان سري
 .... ميشم حاضر االن کني صبر یكم جان مونا-

 ..... ميخواستم را ندیدنش فقط ؟نميدانم وقت چند براي کردم جم  را وسایلم
 .... رفتم بيرون و کشيدم تنم مانتویي توجه بي

 .....بودند نشسته مبل روي
 .... خيره..... کرد نگاهم

 کو؟ چادرت-
 ..... کنم سرم چادر که نيستم چادري من-
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 ..... کم یه ميخواست لجبازي دلم
 .........کرد نگاهم فقط کرد نگاهم فقط و نكرد لجبازي فكرم خالف بر او اما

 ....گرفتم او از نگاه
 ....مونا بریم

 .......اميرسام آقا اجازه با گرفت را دستم حرفي هيچ بي مونا و
 

 ...... نشستيم ماشين داخل
حت چرا من و یدنش مگر نبود رضاااا رفتن به دلم ؟اچرا بودم نارا  را ند

 .....نميخواستم
 .....چگونه نفهميدم اصال من و رسيدیم باالخره

 .....بود متضادم احساسات مشغول فكرم تمام
 .....داد تكانم دست با مونا و بودیم شده پارکينگ وارد

 ؟؟؟؟؟ چرا هپروتي تو حوا وا-
 .....ميكنما صدات دارم ست دقيقه پنج رسيدیم شو پياده

 .... شدم پياده حرفي هيچ بي
 .....  بود قشنگي باغ چه برداشتم قدم خاله زیباي باغ خانه سنگي راه روي از

 ....  داشت صفا
شتري صفاي بود زنده خدابيامرز محسن  مو وقتي البته شت بي  حاال ماا.... دا
 .....بود خوب هم



 ١٢5 سيب سرخ حوا

 پدري حق منهم براي ولي....بود محمد پدر شد بيشتر غمم محسن  مو یاد با
 ....... ساخت و باغ خونه این  شقي چه با خدابيامرز....کرد تمام را

 ....آورد  بيرون  مو ي خاطره از منو خاله صداي
 ......اومدي خوش برم قربونت الهي جون خاله سالم

 .....بود باز برایم اش مادرتنه آغوش و بود ایستاده در جلوي
 ...هایم کسي بي تمام ي اندازه به اش مادرانه به سپردم آغوشش به را خودم
 ..... چرخاندم را نگاهم رفتيم داخل

 .... کو محمد پس-
 .... حاال مياد سرکاره ميزد هم را شربتم مونا

 .... کرد خاله به رو
 ....محمد....محمد فقط هستيم ما انگار نه انگار جون مامان ميبيني-

 ..... انداختم گردنش دور دستي
 ....االن اومدم کي با من هستيا ادمي  جب انصاف بي اي-
 .....  کردم ناز  برایش چشمي پشت شوخي به و

 ..... کم مدت همين تو بود شده خوب ام روحيه چقدر
 ......بودم ندیده هم را رنگش گذشته دوماه که چيزي.... ميخندیدم

 
 ..... نشست کنارم و داد دستم را شربت

 .... کرد نزدیكم بيشتر را خودش
 ..... اومدي کردي خوب-

 ..... کردم نگاهش و گذاشتم دستش روي را دستم
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 .....چيز همه بابت ممنونم-
 .... زد پایم روي

 کلي با مياد محمد االن کنيم درسااات شاااام بریم پاشااو حرفا این جاي به-
 .....غرغر

 ..... رفتيم آشپزخانه به مونا با
  خورشتو و برنج توام کنم درست و ساالد و سوپ من مونا ميگم-

 .....شد حصارم که دستانش و کرد ميخكوبم صدایش
سه خونه تو- شت ي برا ولي نميكني کارا ازین شوهرت وا  هک چكارا ببين دادا

 .....کني نمي
 ..... بگير زن بكش زحمت همه این و بيا خاله توروخدا ميبيني بابا اي
 .....کردم مشغول رو خودم و شدم رها حصارش از

 ... گذاشت جلویش و    ریخت چاي برایش خاله
شممون رو بزاري قدم شماهم بياد  زنت اینكه مگه  سام امير آقا ورا ازین-  چ

 ..... 
 ....نوشيد چایش از سام امير

يار- ید اخت له دار ته این جون خا تار کم یه چندوق  هميشاااه گرنه و  بودیم گرف
 ...مزاحميم

 ميخوردم حرص من و ميزدند گپ باهم و نشااساات کنارش و زد لبخندي خاله
 و بودم شااده دیووانه که خودم از ميخوردم حرص و نميكرد رهایم که کسااي از

 .......ميخواهم چه  نميدانستم هم خودم



 ١٢7 سيب سرخ حوا

 ..... ميدادم ادامه کارم به  بود من ي خيره که نگاهش و او به توجه بي
 یخچال داخل را سااااالد و بيفتد جا تا گذاشااتم را درش و زدم هم را سااوپ
 ....کردم حس ام شانه رو را دستش گرماي که گذاشتم

 ......دارم کارت باال بيا شده تموم کارت  زیزم
 .... افتادم را دنبالش حرف بي و کردم خشك را دستم
 ....ميكرد هدایت اتاق داخل و بود گرفته محكم را دستم

 .....بود درهم اخمش
 ....؟ ميري خونه از و ميبندي سا  من ؟براي چي یعني کارا این حوا-

 چيه؟ براي کردنا قهر و ها افسردگي و ها شنگه الم این همه نميفهمم من
 .....کردم نگاهش تيز

 یعني؟؟؟؟ نميدوني تو-
 .....داد باال را ابرویش و شد سينه به دست

 .....بدونم بگو تو-
 .... دیگر خونسردیش از شدم منفجر

 ......نميگذشت دیوار از صدا که خوب چه و نبود مهم آبرویم و او غرور دیگر
 ....بردم باال را صدایم

 نميدوني؟؟؟؟؟؟ تو.....  تو
 ..... زدم داد و.....  ميكوبيدم اش سينه به مشت با
شتي و روحم......کثافت کردي تجاوز من به تو  تو کردي ولم توجه بي بعد و ک

 .....وضعيت بدترین
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 ..... ميزدم زجه و ميكوبيدم اش سينه به مشت با
ستي خيلي- شتهورد  المو بوش که زندگيم به زدي گندي یه.... خيلي امير پ  ا
 .....کردي نابود منو تو

 ....اش سينه به ميزدم من نميكردو مقاومتي که خوب چه
 ....نشستم زمين روي هم خودم و خورد ليز اش سينه روي از دستم

مام- هامو ت يار ارزشاا  ميتونم من ام قوي من بگي که گرفتي ازم زندگيمو اخت
 ..... کن تماشا بشين حاال.... گرفتي.... بگيرم زندگيتو

 ....  گرفت را دستانم و نشست کنارم
 يميگ صورتم تو صاف تو و شوهرتم من ایرانمهر خانوم نموندي بيكار توام-

ست باهات دلم ست بهت که این خاطر به و شوهرتم من....  ني  روزه ده زدم د
 ،.... کردي زهر من و خودت واسه رو زندگي

 .... ترم قوي من کنم ثابت بهت که نخواستم وقت هيچ من
ستم فقط من  فقط نم مونده باقي ا تقاداتم چيزي که کنم ثابت خودم به ميخوا

 ... بسازم زندگيمو ميخوام خودم که اونجور ميخواستم
 .... مبود خسته ميخواستم زندگيم از که چيزایي اون نبودن از حوا بودم خسته

 اي دیگه شااانس تو جز به و باشاام داشااته زندگي زن داشااتم دوساات فقط من
 ..... نداشتم

 .....ميكردم زورت نباید رفتم کج راهو که ميدونم حوا رفتم کج و راه ولي
 .... مني مال تو که کردن من روان و روح و مغز تو بچگي از این



 ١٢9 سيب سرخ حوا

ست مرد به من بودي ساله5 دختر یه تو رفتم که وقتي  حوایي و پرازنياز ساله بي
 ستمنميدون من و نميگرفتم جدي رو بابا حرف اصال اونموق  نداشت معني برام
 .....ميشه ام پي و رگ جزو واقعيت این

 .....حوا کن گوش خوب اینطوره که حاال
 .... ميگم چي من بفهمي تا کن گوش خوب

 ..... رفت سوال زیر چيم همه مرد یك  نوان به تموم سال ده من
 كردنمي خورد ام تره دادیش قرار شوهر حرف براي حتي که داشتم فرنگي زن یه

..... 
 .... اش جمله باشنيدن شد گرد تعجب از چشمانم

 شوهرقراردادي؟؟؟؟؟
 .... زد خندي زهر ام چهره دیدن با
 .... شدم آشنا دانشگاه تو اميلي با که بود پيش سال ده

 که بودم اي ساله بيست پولدار پسر من و فقير البته و زیبا و  ولوند بود خوشگل
 مریكاآ هميشه براي که اینه دنبال باباش سخت و سفت هاي قانون  از فرار براي

 .....بمونه
 

 .... رباشمدو بابا فوانين از هميشه ميخواستم و نبود کافي تحصيلي ویزاي برام
 ..... بود آمریكایي یه با ازدواج راهم تنها و

مت هم کنم ازدواج اميلي با اگر.... کردم فكر خودم پيش قا  هم و ميگيرم ا
 ..... کردم ازدواج مياد خوشم ازش که باکسي

 ....بریدن برام رو نافش خودش قول به بابا که اي بچه دختر اون نه
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سخره رسم یه برام پيش سال١0 که چيزي اون حوا ميبيني.... کرد نگاهم  بود م
 .....زندگيم ي همه شده االن
 ....داد ادامه

 .....کمال و تمام گفتم رو دليلش و دادم ازدواج پيشنهاد اميلي به-
 وادميخ پول من از اونهم و ميكنه قبول ميخوام اقامت براي فقط اگر گفت اون و
 ..... کنه  مل مریضشو مادر تا

 شتعصبات که ایرانهمري سام امير زن شد اميلي و سرگرفت ما قراردادي ازدواج
 ....ميدانستند همه را

 .....باشيم داشته ازهم شناختي اینكه بدون من همسر شد اميلي
 .....بود خوب چيز همه شد اجرا که قرارداد
 ..... بود آروم وزندگيمون بود خوب اميلي

 .... شدم مند  القه بهش کم کم
 تسااتساارون  هورمون ترشااح همش فهميدم بعدها که: گفت و زد پوزخندي

 ....بود
 من مال اوهم خواسااتم را اميلي و بود هيجان اوج تو که بودم جووني پساار من
 ....... شد

 ..... نبود من مال هيچوقت اون ازینكه غافل
 .....شد  وض رفتارش اميلي شد واقعي رابطمون اميلي با بعدازینكه

 تبدیل من و ميگذشتند هم پشت ها سال و روزها و ميشد دیروز از بدتر هرروز
 ....ميشدم دنيا مرد ترین غيرت بي به



 ١3١ سيب سرخ حوا

 رایمب  الیقت از و ميفرستاد برام رو  كست هفته هر پدر و ميگذشت ها سال
 ....... ميگفت

 هشااناخت هم ات پي و رگ تا که گفته برایم تو از انقدر پدر و گذشاات سااال ده
 .....بخواهم انكه بي.... بودم

 
 داري وت و تو با ازدواج براي برگردم باید گفت بهم پدر که رساايد روزي باالخره

 ....ميشي مند  القه اي دیگه کس به
 .... ایران بيام ميخوام کردم احساس بار اولين براي
 و چنگ با ميخواسااتم من و بودن خورده رو حقش که داشااتم رو کسااي حال

 ...بگيرم رو حقم دندون
 مامت تو تورو بفهمم حتي من اینكه بدون پدر و ميدونسااتم خودم حق تورو آره

 ..... بود داده جا من فكر و مغز
نه به ها  خبر ازاون اميلي که ازدواجي قرار زدن بهم و پدري ارث گرفتن ي ب

 ....اومدم ایران به اميلي با داشت
 ماومد تو براي فقط من درحاليكه نميخوام رو ازدواج این من ميكرد فكر اميلي
 .... ایران

سيد اومدي تبریز  توبه که روزي باالخره  سح از شدم پر دیدمت وقتي من و ر
  مياورد جوش به رو خونم داري دوساات رو اي دیگه کس اینكه فكر مالكيتت

 ....بكشم رو هردوتون ميخواستم شدم دیوانه زدي و حرف این روم تو که وقتي
 ..... باشه اي دیگه کس  اشق منه مال که کسي بود هضم قابل غير برام این

 ....زدن زخم و اجبار همه اون بود ها این خاطر به
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 ..... بگم صادقانه کردم ازدواج باهات وقتي
 .... نداشتم پيروزي جز به احساسي هيچ

 .....داشتن دوست حتي نه یا و...  شق نه
 ....گذاشت ناسازگاري بناي ما ازدواج بعداز هم اميلي

 ....پول.... ميدونستم رو دردش البته
  آمریكا فرستادمش و کردم دوا رو دردش

 .... ميدادم انجام رو اميلي به مربوط کاراي داستم ام هفته یه اون
 .... باشي زندگي زن برام ميتونستي که تو داشتن از بودم خوشحال

 .... کردم تا باهات حيوون مثل ازینكه نيستم خوشحال و
 

 ممن حوا شاادم دیوونه نيساات باهام دلت گفتي وقتي شاادم دیوونه کن درکم اما
 .... صبانيت از کردم کار چي نفهميدم اصال و بود بد حالم
 فكرمم به اصااال شااادم متنفر کردم که کاري و خودم از اومدم خودم به وقتي

 تا يجای یه برم ميخواسااتم فقط ميكنم رها دارم وضااعيتي چه تو رو تو نرساايد
 .... کنم خالي خودمو

 بهت که اجباري براي خودم از طرفي از و ميدونسااتم محق خودمو طرفي از
شتم وقتي....  شدم متنفر کردم تحميل  مومح داخل رو خونت غرق بدن و برگ

 .... شدم دیوونه دیدم
 ... ميكرد نگاه بهم جاني یه مثل دکترت و بيمارستان بردمت



 ١33 سيب سرخ حوا

 ايبي خودت به کم یه تا بزارمت خودت حال به کردم سعي اومدي بهوش وقتي
 ... شدي بدتر هرروز اما

 نگاه از شاام رد متریت ده از من نميزاشااتي حتي و شاادي تر افساارده هرروز
 حوا باشااي متنفر ازم ندارم دوسااات من حوا بودم متنفر خودم به منزجرت

 ميفهمي؟
 ميفهمي؟ حوا باشه خونش از بيرون شب زنم ندارم دوست من

 .... شنيدم را حرفهایش
 اما گفت را چيز وهمه ميكرد ام حرصااي هایش گفتن من اما داشاات حق اوهم

 ....داده طالق را اميلي که نگفت
 ......کشيد رخم به را مالكيتش و نگفت من به داشتن  القه از چيزي

 .... نكردم حس دلم در اي  القه منهم و
 ..... من و داشت مالكيت حس من به او اما

 .... بود چه او به حسم نميدانم
 .... نبود هم داشتن دوست و  شق اما نبود تنفر

 ....خيره و مستقيم.... کردم نگاهش
 ....  باشم داشته دوستت که نخواه سام امير ندارم دوستت اما شدم قان -

 ....نف یه جاي ميتونه فقط ها آدم قلب
 .... ميزدم نباید که حرفي از گرفتم گاز را زبانم و

 ....شد معلوم ميزد که نبضش و شد سرخ چشمانش
 ....شد خارج در از و کرد رهایم

 ام موق  بي زبان به فرستادم لعنت من و
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 ..... نداشتم را اتاق از آمدن بيرون روي نشستم همانجا

 ......بودم گفته چه بود شوهرم که کسي به من
 ........کردم فكر سام امير هاي حرف به و ماندم اتاق توي سا تي نيم
 و دبو شااده تر ملموس برایم رفتارهایش جزاینكه نرساايدم هم اي نتيجه به اما

 ......بودم فهميده را رفتارهایش دليل کمي
 ......رفتم بيرون در از

 ...ميداد گوش محمد به سينه به دست و بود انداخته پایش روي را پایش
 ....بود درهم هم هایش اخم معمول طبق

مد گاهش مح تاد من به ن قدر من و اف  فراموشااش بودم ساااام امير در غرق ان
 .....کردم

 .......انداخت باال ابرویي
  ازینورا خانم حوا سالم به-

 .... کشيدم آغوشش ودر رفتم جلو
 ....داداشي سالم-
 ....کوچولو نخوریش بپا-
 .... نزن حرف زیادي-

 ....شدم جدا ازش
 

 .....آمد سمتم به مونا



 ١35 سيب سرخ حوا

 ...ببينم کن کمك کم یه بيا پيچوندیا خوب خانوم تنبل-
 ....تمرف آشپزخانه به  ميكرد دنبالش که هایي چشم با و زدم رویش به لبخندي

 ...ميكرد حاضر رو شام داشت خاله-
 وقت تمام که انچه پرساايدم هوا بي و کردم خاله به رو و برداشااتم هارا بشااقاب

 .... بود کرده خودش درگير را ذهنم
 ...دربيارم دلش از باید چجوري بشه ناراحت دستم از کسي اگر خاله ميگم-

 ...گفت و کرد نگاهم خاله
 .....دیگه خواهي  ذر جون خاله سادست-

 ....کردم بازي انگشتانم با و چيدم ميز روي را بشقاب آخرین
 ....نبود آسان گفتنش

 ....چي نكنم خواهي معذرت بخوام اگه یعني..... چيزه-
 ....کردم نگاه را خاله منتظر
 .....گذاشت دستم روي را دستش و زد داري معني لبخند مریم خاله

 .....ميشه برطرف ها دلخوري ي همه  زیزم محبت با....  زیزم محبت با-
 ......باشه شوهرت طرف اون اگه خصوص به

 .....انداختم پایين رو سرم
 ....شدم رسوا هم خاله پيش
 ...کرد صدا رو بچه و کرد نوازش رو پشتم خاله

 
 .... نشستم و کشيدم  قب را صندلي

 .... کند نگاهم آنكه بي...بود نشسته رویم روبه اوهم



wWw.Roman4u.iR  ١36 

 

 ....؟؟؟ ميشد باز کي اخمهایش گره این
 .....خورد گره بهم نگاهمان....کردم نگاهش

 نميدانم؟؟؟؟ من نگاه و بود دلخور او نگاه
  برایش را بودم کرده درسااات که سااااالدي دیس و زدم  زدم رویش به لبخندي

 .....نميكردم را فكرش هيچوقت که اونطور.... زدم صدایش اولين براي و گرفتم
 .... بخور ساالد  زیزم-

 .....بود زده زل من به تعجب با و ميزد پشتش مونا و پرید محمد گلوي غذا
 .....دوخت بهم را متعجبش نگاه

 .... داد تكان سري و گرفت دستم از را دیس و
 ...داد ادامه اش خيره نگاه به و....ممنونم باشه-

 .......کردم غذایش به اي اشاره
 .... دیگه بخور-

 ...شد غذایش مشغول و داد باال را ابرویش
 نگاهم چرااختيار امشاااب او از ميدزدیدم را نگاهم من و خوردیم را غذایمان

 .....نبود خودم  دست
 .... کند نگاهم ميخواست دلم چرا و
  

 .....کرد تشكر و شد بلند جایش از و کرد پا  را دهانش دستمال با
 مبادي العاده فوق دیگران مقابل هم سااام امير که بودم نشااده متوجه چرا من و

 ....است جنتلمن و آداب



 ١37 سيب سرخ حوا

 ....بود رفته که مسيري به بود گرفته راه نگاهم
 .....آورد خودم به مرا زد بهم محمد اي تنه و

 .....شدي مهربون درومده طرف کدوم از آفتاب
 ... ریخت بهم را موهایش مونا و

 .... نكن اذیتش محمد
 ....زد چشمك من به و

 ....رفتم پذیرایي سمت به و کردم نگاه را هردویشان چپكي
 مامت که کسااي به نزدیكي دلم چرا نميدانسااتم و گرفتم جا مبل روي کنارش و

 .... ميخواست را ازش بودم متنفر ها روز این
 .... نبود زندگيم زورگوي شيطان او مگر
 ....دارم هراس اش دوري از چرا پس

 
 ....لرزیدم خود به نگاهش سردي از من و کرد نگاهم

 .... شدم جا جابه کمي
  زیزم؟ بریم کي-

 ....کشيد درهم را اخمهایش مونا
 ....بمونيا روز چند بود قرار خانما خانم-

 ،...انداخت مونا کمر دور دستي محمد
 .... لونشون تو برن  اشق قناري دوتا مثل بزار داري چيكارش-

 .....داد ادامه و زد چشمكي
 .....لونمون تو بریم هم ما
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 ... رفتم محمد به اي غره چشم من شدو سرخ مونا
 ... کرد من به رو ميخندید حالي در هم خاله

 .... دیگه بمونيد ميگه راست مونا جون خاله-
 ..... باالخره آمد حرف به
 ....اجازتون با بریم دیگه خيلي دادیم زحمت جون خاله نه-

 .....بود صورتش دائمي مهمان که اخمهایش همان با من به کرد رو
  شو حاضر برو-

 .....بود دنبالم هم مونا....  رفتم اتاق سمت به دادم تكان سري
 .... بست سرش پشت رو اتاق در مونا امدیم اتاق داخل

 هدیگ چيز با رو تنهایي احساااس نگفتم دیوونه ميكني چيكار هساات معلوم-
 نگير؟؟؟؟ اشتباه

 چيزو؟؟ همه رفت یادت زودي این به
 .... نباش خر انقد خدا تورو حوا

 .. کردم نگاهش
 ...نميدانستم را خودم حال هم خودم وقتي ميگفتم چه.... ميدادم جوابي چه

 ....نميدانستم را سواالتم جواب هم خودم وقتي
 ... رفتم در سمت به و  انداختم سرم روي را چادرم

 .....گرفت را دستم مچ مونا
 ......خواهري نميدي جواب حوا-

 ......انداختم پایين رو سرم و کردم نگاهش



 ١39 سيب سرخ حوا

 .....ميكنم چيكار دارم نميدونم خودمم وقتي مونا بگم چي-
 ....رفتيم بيرون در از هم با و کرد نگاهم دلسوزانه مونا

 ..... کردم خداحافظي همه با
 .... گرفت آغوشم در مونا آخر در

 ..... باشه یادت هميشه کنارتم من باش خودت مراقب
 شاااانه روي را دیگرش آزاد دسااات و انداخت خاله گردن در دسااات محمد

 .....مونا
 ..... آنها به خوردم غبطه من و کردند مان بدرقه و

 .......تر نيافتني دست من براي این از چيز چه و بودند هم  اشق محمد و مونا
 

 از تر تلخ رو کامم بينمون زهراگين سااكوت بازهم و نشااسااتيم ماشااين داخل
 ....بود کرده هميشه

 .... کردم نگاهش
 ...بود خيره رو به رو به نگاهش
  انداختم بود فرمان روي که اش کشيده دست به نگاهي

 ....بگذارم رویش را دستم که ميخواست دلم چرا و
 ..... نه یا بگيرم را دستش که و بودم دل دو
 ....آمد حرف به
 زد ديپوزخن.... باشه باهاش دلت حتما نيست نياز کسي دست گرفتن براي-
 .... داد ادامه و
 .....کافيه باشه شوهرت که همين-
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 ......برد درهم را اخمهایم تلخش ي طعنه
 ....آخه چيه حرفا این: گفتم آرام
 ......انداخت نگاهي نيم

 .....بده خط بهت مونا خالت خونه برگردونمت ميخواي برخورد بهت اگه-
 ....تيزبودنش بود شده  ادي برایم دیگر

 تا کردم کنترل را خودم
 .....نبود دادن جواب وقت االن

 .....ميریم واقعا تبریز ميریم گفتي راستي-
 ....ميریم:گفت جلو به خيره

 کي؟-
 ....ميكنم هماهنگ بابا با-

 ..... باشم ساکت کرد مجبورم منهم و داد ادامه را آورش خفقان سكوت بازهم
 اولين براي و زدم را آسااانسااور ي دکمه و شاادم پياده من و کرد باز را پارکينگ 

 .......ایستادم بارمنتظرش
 .....امشب من داشتم بار اولين چقدر و

 .....  کردم باز را در
 .....ميكرد دنبال را رفتنش مسير نگاهم و حرف بي رفت اتاقش سمت به

 ....کرد متوقفش در جلوي صدایم
 ......خودمون اتاق تو نمياي..... ميگم-
 .....آمدم سمتم به



 ١٤١ سيب سرخ حوا

 ... کرد حفظ را اش فاصله اما
 حوا؟؟؟؟ بزارم چي حساب به و شدنت مهربون-

 ....کردم اش داده باال ابروي به نگاهي
 ... را منظورش ميدانستم هم چيه؟؟؟خوب منظورت چي؟؟؟ یعني-

 ....نبودم احمق انقدر کاش اي....  نميدانستم هم خودم را جوابش اما
 

 .....آمد جلوتر
 .... حوا نيستي خوبي بازیگر-
 .... کردي فرار مونا با خودت قول به دره جهنم این از بعدازظهر امروز تا

 ..... زد پوزخندي..... بودم ثبات بي و ه*ه*ر*ز* و متجاوز من
 .....برات شدم سوار اسب ي شاهزاده چيشده

 تانشدس اسير کمرم....  رفتم اتاقم سمت به حرف بي و انداختم پایين رو سرم
 .....ميداد قلقلك را گوشم هایش نفس هرم و شد

 ... کرد رهایم و.... ميكنيم بازي کوچولو باشه.....ميخواد بازي دلت که حاال
 .... شدیم اتاق وارد آمد دنبالم
 ....رفت حمام سمت به و برداشت را اش حوله

 .....زندگيم انگيز غم تراژدي و ماندم من و
 حوله که اش برهنه نيمه بدن دیدن از زده خجالت من و ميكرد خشك را سرش

 ...کنم نگاهش اینكه بي.... شدم بلند جا از بود پيچ
 ....برات بریزم چایي ميرم-

 ..... شد راهم سد در جلوي
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 .... گرفت آغوشم در
 .... هم قلبم....بود نيامده بدم من و
 جواب نفهميدم پيش از بيش من و ميداد نشاااان امانش بي کوبش با را این و

 .....را قلبم کوبش دليل.....را حسم.... را سواالتم
 ..... شوم جدا تا گذاشتم اش سينه روي را دستم

 .....را دستانش حصار کرد محكمتر
 .....شد خيره چشمانم به و آمد تر نزدیك

 ...حوا ميارم درش سينه از نباشه من جاي که قلبي
 .....بود پوزخند شبيه که زد لبخندي و کرد رهایم

شتم من ضمن در صميم وگرنه بردارم رو تابم لب که اتاقم ميرفتم دا شتمن ت  دا
 ......بود بهتر ميكردي صبر بخوابم جدا

 .... ميكردم صبر من که کاش اي و
 .... کرد باز را راهم

 ....باشه دم تازه چایيت کاش اي-
 ....رفتم آشپزخانه سمت به خودم بي ي  جله و خودم از دلخور

 .... آمدم اتاق به و گذاشتم درسيني و ریختم را چاي
 ..... ميكرد نگاهم خيره بود پوشيده را لباسش

 .....کردم تعارفش را چاي
 ......نه را اش خيره نگاه اما برداشت

 ..... کشيدم دراز کنارش و زدم دور را تخت



 ١٤3 سيب سرخ حوا

 .....ميكشيد نفس درش اوهم که هوایي نبود ناخوشایند برایم چرا و
 ...بود شده تنگ سام امير مقابل سرکش حواي براي دلم

 ...گذاشت چشمش روي را سا دش و نوشيد را چایش
 دسااتم مچ که کردم مرتب و انداختم رویش را مشااترکمان ي پتو و شاادم بلند
 ..... کشيد خودش سمت به مرا و شد دستش اسير

 ..... ميكني بازي خوب حوا مياد خوشم کردنت بازي از-
 ..... بود لبانش روي اش شيطاني لبخند
 ..... کرد بر كس را جایمان و کشيد رو دستم
 ....شد خم صورتم روي
شمانش به خيره سيدم اینكه  جيب و بودم چ  سبر ك رویم به رو مرد از نميتر

 ....نميدانم......که
 ..... بود شده معني بي نگاهش  مق

یك بانش شاااد تر نزد هایم روي را ل  اش همراهي من چرا و گذاشااتم لب
 ؟؟؟؟؟......کردم

 
 امير و کردم باز وا چشمانم ميكرد صحبت تلفن با که اميرسام صداي با صبح

 گوشش دم را موبایل دیگرش دست با و ميزد را ادکلنش داشت که دیدم را سام
 .......بود گرفته

 ..... ميفتيم راه ایشالله ما جان بابا چشم-
 ....بگيرید تماس خودتون  ندارم خبر نميان ما با نه

 ..... مياد خودش ميشينه پروازش فردا پس اونم
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 ....بله... بله
 .....خداحافظ شما قربان

شت سمتم به شتر من و برگ شي خجالت هنوز.....  رفتم لحاف زیر بي  از دمميك
 ..... او
 .....بود کرده تا من با مهرباني و مالیمت با را دیشب تمام که اویي از
 ...داد ادامه کارش  به و کرد من به نگاهي نيم آیينه از
 ....بخير صبح-

 ....دادم را جوابش و خوردم تكاني
 ..... شده دیر بخورم من بده چيزي یه پاشو

 ...... سردش لحن از گرفت دلم من و
 ..... دربيام پتو ریر از اون جلوي ميكشيدم خجالت

 ....حال تو ميرم من گفت و انداخت نگاهي
 تير کمرم.... گرفتم ساارپایي دوش یه و شاادم بلند جا از و دادم تكان سااري

 ....نمياوردم خودم روي به اما ميكشيد
 .....پوشيدم سبز رنگ به حریر بلند پيراهن یه و درومدم حموم از

 ....رفتم بيرون در از و کردم رفعش کرم و رژ با که بود پریده رنگم
 .....ميرفت ور تابش لب با و بود ميزنشسته پشت
 ....  کردم روشن  را ساز چاي

شم انكه بي  تبریز یممير ميفتيم راه زود صبح فردا:گفت بردارد تابش لب از چ
 ..... کن جم  و ساکمون



 ١٤5 سيب سرخ حوا

 ..... دادم تكان سري
 ....نمياد خوشم نزن حرف باهام باسر:گفت بدي لحن با

 ....کردم نگاهش متعجب
 ....همه تو اخمات صبح از شده چت بپرسم ميتونم-

 .....ایستادم منتظر و گذاشتم ماکروفر داخل را نان
 ....کرد نگاهم

 ....باشه شده چيزي قراره مگه-
  نه-

 ..... ونشستم گذاشتم ميز سر را نان
 ......بودم دلخور خيلي بودم دلخور

 ....خورد را اش صبحانه
 .... حرف بي

 ...... رفت در سمت به و شد بلند
 ..... رفت بيرون در از و برداشت را کيفش و کردم تنش را کتش

 ...نكرد هم خداحافظي
 

 بحانهص هاي ظرف تا رفتم آشپزخانه سمت به وکالفه  کشيدم لباسم به دستي
 .... کنم جم  را

 ......بود گران برایم احساسمان پر ي معاشقه از بعد سردش رفتار چقدر
 ....زدم تفاوتي بي به را خودم و انداختم باال اي شانه

 .....کردم ها ظرف شستن مشغول را خودم
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 .... سابيدم رو خونه تمام نكنم فكر چيزي به اینكه براي
شغول با ميكردم فكر که بودم احمق چقدر و شم چيز همه خودم کردن م  فرامو

 ..... ميشه
 .... بود چه دردم
  ا ت تيك به و  گرفتم آغوش در را زانوهایم و بودم نشااسااته راحتي مبل روي

 ..... ميداد نشون رو7سا ت که زدم زل سا ت
  جم رو سا  و کنم راه به رو شام براي چيزي یه تا شدم بلند سا ت دیدن با

 ...... کنم
 .....کرد  وض رو ام روحيه سفر این شاید حداقل

 .....من داشتم خامي خيال چه و
 ودب برداشته را خانه ز فرانش  طر که مرغ به و گذاشتم برنج در روي را کني دم

 .... زدم سر
 .... ميزد برق تميزي از کردم خانه به نگاهي

 ....کنم پر را بودم برداشته که بزرگي سا  داخل تا رفتم اتاق به
 ..... کشيدم ام گونه روي دستي افتاد خودم به آینه از نگاه
 ..... نميخواست زندگي زن او مگر
 داخل را ها مسوا ....بود درهم هایش سگرمه چرا حاال.... زندگي زن هم این

 ..... کشيدم را زیپش زور به و گذاشتم سا 
 .....ماند نيمه چرخيد قفل در که کليدي با کشيدم که راحتي نفس

 



 ١٤7 سيب سرخ حوا

 ...... رفتم استقبالش به
 ...داد دستم را کيفش و داد تكان سري

 ...ميبارید اش چهره از کالفگي
 ....هم نپرسيدم..... نميدانم را چرایش

 .....بهش کردم رو ميبارید جایش هزار از بودن مصنو ي که لبخندي با
 .....ميكشم و شام کني  وض لباستو تا

 .....انداخت تخت روي را خودش لباسها همان با و داد تكان هوا در دستي
 ....خوردم شام-
 ..... شد چنگ هایم مشت حرص از من و

 را گاز زیر حرص با کرده جلب را نظرش سااومي همان شاااید.... ميداند خدا
 .... رفتم مهمان اتاق به و کردم خاموش

 تخت همين شااید  بعد من ميدانسات چه کساي انداختم تخت روي را خودم
 ...... شد اشكهایم و تنهایي تخت

 .... گرفتم رو جون مادر ي وشماره برداشتم را موبایلم
 ....پيچيد گوشي داخل جون مادر مهربان صداي

 .....  جب چه دخترم جانم-
 نگز نميتونسااتم و بودم درگير توروخدا ببخشاايد....خوبين جون مادر سااالم-

 ....بزنم
 ....شدم روتون ي شرمنده ببخشين

 اي؟؟؟ شرمنده تو حاال ميزدم زنگ باید من قشنگم دختر چيه حرف این-
 ....بود خوب چقدر جون مادر...زدم لبخندي
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 .... تبریز مياین شماهم بدونم ميخواستم مادرجون-
 .... ميایم ميفتيم راه فردا پس  اینا خالت با مادر آره-

 .....پيچاندم انگشتم دور  را لباسم ي گوشه
 ....ميفتيم راه فردا ماهم هستين شماهم که خوب چه-
 .... برسون سالم شوهرت به ميبينمت پس مادر باشه-
 خداحافظ... برسون سالم هم بابایي به ماماني شم فدات-

 ...مادر خداحافظ
 پراند جا از را ومن شد باز شدت با اتاق در
 

 ....بود زده زل به اخم با و بود در درگاه
 ... کردم نگاهش مات

 !چيه؟-
 ....شب موق  این ميزدي حرف داشتي کي با-

 .... کردم گرد را چشمانم
 ها نيمه و ده سا ت!!!!!!شب موق  این-

 .... کرد بسته و باز  صبي را چشمانش
 حوا؟؟ بود کي-
صبي انقدر چرا وا- ستي   ستم بود جون ؟مادر ه  نه ای ميان اونام بپرسم ميخوا

..... 
 ..... گرفت دستم از را تلفن و آمد طرفم به



 ١٤9 سيب سرخ حوا

 .... انداخت بغلم تو را گوشي و کرد نگاهي
 .... شد خم صورتم روي

  لي يوال به حوا ميبرم سرتو.... ببينم ازت کوچيك چيز یه اگر حالت به واي-
 ميبرم که

 .... کردم نگاهش زده وحشت
 ....شدي ؟دیوونه تو چته-

 ....ميكرد کر رو گوشم داشت صدایش گرفت گر و....  چشمانم به زد زل
 ... زد اش سينه روي

 ميدوني لعنتي د  ميكنم بجا جا فكرم تو حرفتو دارم دیروز چمه؟از من؟من-
 چي؟؟؟؟؟؟ یعني داره جا دیگه یكي قلب تو ميگي شوهرت به وقتي

 .....کشيد جلو و گرفت را لباسم یقه
 ....شدم خفه که ميكنم آقایي.... حوا خيليه اي زنده و نميكشمت که همين-

 ..... کشيد جلوتر
 زیرت رهدا دیگه یكي فكر تو زنت کني فكر ميخوابي زنت بغل وقتي ميدوني-

 ...لعنتي ميفهمي چي؟؟؟؟؟ یعني ميخوابه
 ....ميشد پاره داشت دادش شدت از گوشم ي پرده

 ....شد پيدا کجا از دیگه بد حواي اون نميدونم..... زدم زل بهش
 .....نبود دلم تو هرگز که چيزي اون گفتم

 چي همه کني خودت مال و تنم زور به کردي هان؟؟؟؟فكر کردي فكر چي-
 ميشم؟؟؟؟ تمومه؟؟؟مطيعت

  زبانم بر لعنت اما.... بودم شده مطيعش هم واقعا
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 ...کرد رها را ام یقه ضرب با
 

 .....بود شده وحشتنا  چشمانش
 .... زد پيشانيم روي را اش اشاره انگشت

  جا این تو_
 زد قلبم روي را انگشتش

 .... حوا ميكنم نابودت باشه من جز به....... کسي اینجا و-
 ......نكردم خودم تا کن جا مغزت تو اینو حوا منه مال منه مال که چيزي اون

 ؟؟؟؟؟ ميگفتم چه ترس از بودم شده خفه
 ....را تكراري هاي حرف همان بگویم که داشتم چه

 .... ایستاد اتاق درگاه.....کرد رهایم
 ....بخوابي جدا نمياد خوشم اتاقت تو بيا-

 ....کشاندم اتاق داخل رو ام خسته تن
 هميشااه  ادت طبق بود گذاشااته چشاامانش روي را دسااتش بود کشاايده دراز
 .....اش

 بود توجه بي اوهم انداختم خودم روي را مشااتر  پتوي و کشاايدم دراز کنارش
... 

 .....ميلرزید دادش از خانه هاي پنجره االن تا که نه انگار
 ....بستم را هایم پلك چكيد چشمانم از که اشكي قطره با و  کردم  را پشتم

 



 ١5١ سيب سرخ حوا

 .....کردم باز دستش هاي تكان با را چشمانم
 ....دیره حوا شو بلند-
 .....کردم پایم را ام هروسكي پشمي هاي دمپایي شدم بلند جایم از رخوت با
 ......پرسيدم باز نيمه چشم با
 .....چنده سا ت مگه.... سالم-

 ....رفت بيرون در از تفاوت بي
 ... ميشه ترافيك پاشو شيشه-
 .... گرفتم سرپایي دوش یه و کندم تخت از سختي به
 ....آمدم بيرون بودم رنگش  اشق که کوتاهم لباسي ي حوله با

 ...نه یا ببينتم که ميكرد فرقي چه دیگر
هایم آب با دلم کردن آرایش به کردم شااروع و که گرفتم را مو  شااادن زی

 .....ميخواست
 
 .....ميكرد براندازم و بود ایستاده اتاق درگاه که دیدمش آینه از

 .... گذاشتم سرم روي را اش چانه و آمد تر نزدیك
 ... ميدیدمش آینه از

 ....بود شده بدجنس چشمهایش
 هان؟؟؟ کنيم شيطوني کم یه.... اصال نریم ميخواي-

 .... کردم نگاهش چپكي
 
 .... رفت بيرون در از
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 موهاي و کردم اضااافه ام هميشااگي کرم رژو وبه برداشااتم را چشاامم وخط
 ..... نداشتم کشيدن سشوار ي حوصله کردم وسط فرق خيس را جلویم

 ..... کرد تكميلم هم بلندم ليمویي مانتوي و کمرنگم ليمویي شال
 .... رفتم بيرون در از

 ختهری خود براي که چایي از بود پهن تابش لب صبحانه ميز روي معمول طبق
 ....ميكرد مزه بود

 .... داد باال  را ابرویش غيض با من دیدن با
 کو؟؟ چادرت-

 ....باشم خونسرد کردم سعي
 ....بشم نميخوام و نيستم چادري من بودم گفته بهت-

 ...... آمد سمتم و کرد ریز را چشمانش
 .....شدم جا جابه کمي و ترسيدم

 ......داد قلقك را گوشم نفسش هرم
 .....خوشگله ندارم کاریت نترس-

 .....تعریفش از خورد تكان قلبم در چيزي
 .... کرد داخل را موهایم و آورد باال را دستش

 ....رفت اتاق سمت به
 اتاقه؟؟؟؟ تو ساکا-

 ....دادم تكان سري مات
 ...هميشه بر كس ام خواسته با آمد کنار راحت چه



 ١53 سيب سرخ حوا

 
 .....رفتم بيرون در از دنبالش به و برداشتم را کيفم

شين داخل ستم ما ش شت سا  کردن جا به جا از بعد او و ن ست فرمون پ ش  و ن
 .....گفت الله بسم لب زیر

 ..... ميكرد ام زده شگفت هردفعه چرا بود که اميرسام واقعا
 .... کرد  مل ام خواسته به راحت چه
 ....خندیدم خودم به دلم در

 .... بودم کرده اماده اميرسام با جنجالي چه براي را خود بگو را من
 .....پریدم جا از صدایش با

 .....داد باال را ابرویش تاي
 ميپري؟؟؟؟؟؟ جا از من صداي با که فكري تو انقدر بعني-
 ......بود اي جدي مرد چه او که کردم فكر این به من و

 ..... را دنيا لبخند ترین مصنو ي....زدم لبخندي
 ....نيست چيزي.....نه-

 ....شد خم سمتم به و کرد  وض را دنده
 ميگذره؟؟؟ چي کوچولوت مغز تو-

 !!!!!نميگفتم؟؟؟؟ چرا.....بود کرده مشغولم که را انچه بهش گفتم
 نيست؟؟؟؟؟ معلوم کارت هيچ چرا تو که ميكنم فكر این به دارم امير-
 ..... بود شده خيره جلو به
 مثال؟-

 ....گذاشتم دستم  روي دست
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 ....نپوشيدنم چادر با کني مخالفت خيلي تو ميكردم فكر من االن مثل-
 .....دیدم را پوزخندش

 ..... بود جلو به نگاهش هم هنوز
 ..... باشي محدود زیاد نبایدم جووني دختر تو کردم فكر-

 ....کشيدم درهم اخم
 .....سرت تو ميومد فكرا این از قبال کاش اي-
 ....دادم تكيه صندلي پشتي به و

 ....انداخت نگاهي نيم
 ....بهتره حالم االن...نبودي من مال کامل هنوز موق  اون-
 .....طفره بي داد را جوابم راحت چه و

 ........بود کرده سرایت هم دهانم وبه بود شده گس وقلبم کشيدم  ميقي نفس
 .....درمياوردم هم خودم کار از سر کاش اي
 

 .... بود کرده غوغا بينمون سكوت و بودیم راه در که بود سا تي چند
 .... ميرفت ضعف دلم گرسنگي از و بود شده مزه بد دهنم

 ..... بودم نخورده هم صبحانه افتاد یادم تازه
 .....ميشدیم دور تا ميكردم دنبال چشمم با را راهي سر هاي رستوران
 ....بود جدي هم باز صدایش

 مثل هي و بموني گشاانه ندم ناهار بهت منم خوبه ندادي ما به که صاابحانه-
 .....بزني زل رستورانا به گربه



 ١55 سيب سرخ حوا

قك قلبم مد قل حت چه و توجهش از آ يد مرا را ته حرف و ميفهم  را ام ناگف
 ..... ميشنيد
 .... بود جمعم حواسش که خوب چقدر

 ....کردم صدایم چاشني طنازي و کردم نگاهش
 .....امير گشنمه من خب-

 ....ماند لبش روي نامحسوسش لبخند و کرد  وض را دنده
  اقبتشاام فكر مياي  شااوه اینجوري دوما اميرساااام و نه امير که این اول-

 ......کردي
 .... خجالت از شدم آب..... کالمش پروایي بي از شدم سرخ
 ......خندید بلند

 .....ميخوابه همه خونه در دم که شتریه نكش خجالت-
 لبمق اما...... بود کرده قبولش ذهنم تازگي به که مردي این بود حيا بي چقدر و
 ..... ميكردش قبول نباید او..... نه

 از شود متاهلم  موي پسر همان ها روز این جدي و زورگو اميرسام  اشق اگر
 .....افسوس اما نكوبد زندگيم رزل براي دیگر که مياورم درش سينه

 .... داشت نگه شيكي رستوران روي به رو جاده کنار به را ماشين
شتم قدم کنارش و شدم پياده   نميرسيدم هم اش شانه سر به که جالب چه بردا
.... 

 ....بود خورده گره اخمش باز و کرد خم کمي سمتم به را سرش
 ....شالتو اون جلو بكش-

 ..... کشيدم جلو را شالم
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ستوران خنك هواي ساس ر  صندلي کرد انتخاب را ميزي ميداد بهم خوبي اح
 .....کشيد  قب را بود همه به پشت که مرا

 بشين-
گاهش زیر من و من به خيره و بود رویم به رو اوهم و نشااسااتم  کم چرا ن

 .....مياوردم
مدن با گاه گارسااون آ فت ن  قلبم و بود شاااده حبس نفساام که مني از گر

 .....ميكوبيد
 ..... مخلفات با شيشليك پرس دو لطفا

 ..... شدم بلند اش خيره نگاه هراس از من و رفت گارسون
 ......دستشویي ميرم من-
 ..... بيام وایسا-
 ..... کرد هدایت و گذاشت پشتم را دستش و
 ......نميگذاشت تنهایم که خوب چه و
 

 رو و کرد پا  بود تميز هم ازاول که دهانش دور دستمالش با و خورد را غذایش
 ......کرد بودم کرده تمام را غذایم بود وقت خيلي که من به
 بریم؟؟؟-
- 

 .... رفتيم بيرون در از همراهش و دادم تكان سري
 .... بود شده سنگين هایم پلك سيري شدت از نشستيم که ماشين داخل



 ١57 سيب سرخ حوا

 ....سپردم خواب به رو وخودم خواباندم را صندلي
 باز نسنگي را چشمانم کند باز در تا زد حمزه براي باغ در جلوي که بوقي تك با

 .... کردم
 ....خوابيدیا خوب:گفت کند نگاهم آنكه بي

 ؟؟؟؟.....ميدید مرا کند نگاهم آنكه بي چگونه
 .....شد دوال ماشين ي پنجره از ذوق با.... کرد باز را در  جله با حمزه
 ....آمدید خوش....آوردید صفا آمدید خوش آقا سالم خانم سالم

 ني طوال خواب از که رخوتي خالف بر بچگي  ادت به.... کرد پار  را ماشين
شتم ام صله دا سيم و دویدم را  مارت در تا ي فا  ار صورتم تبریز هواي خنك ن

 ....ميداد زندگي بوي نسيم این بود خوب چه و داد نوازش
 تپش مهربانش صورت و کرد باز را در جون مهري برسم در پشت اینكه از قبل

 .....بود پنهان ميشد باند بود دستش که اسپندي از که دودي
 باز روتون و رنگ چقد پاتون کف چشمم  ماشالله ماشالله جون خانوم سالم-

 .... آمدین خوش امدین خوش شده
 .....گرفت قرار کمرم پشت دستي

 .... کشيدین زحمت نكنه درد دستتون خانم مهري سالم-
 ....آمد  مارت در طرف به زنان  صا.... آمد  مو ي  صا صداي
 طعم که هرچند ميداد پدر بوي که گرفتم جاي بازش درآغوش و رفتم جلوتر

شانده من به را اجبار تلخ  هن  مویم او بودم مدیونش را زندگيم بازهم اما بود چ
 ...شود منكرش نميتوانست وکسي بود پدرم بلكه

 .... جان  مو سالم-
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 .....بابا خوبي قشنگم دختر سالم-
 ....فشردم آغوشش در

 ...خوبم دیدم که شمارو گلم دختر خوبم
 .... بود صالبت پر هميشه صدایش

 .... جان پدر سالم-
 .... گرفت قرار اش شانه روي  مو دست و امد جلوتر سام امير

 ....پسر اومدي خوش-
 

 .... که جایي همان نشستيم پذیرایي داخل
 تهرف سر ام حوصله که من کردو صحبت شرکتش به راج  اميرسام با کمي  مو
 .....بروم اتاقم به استراحت براي تا گفتم  مو به اي اجازه با بود

 .... بياورد را ساکم تا کرد صدا را مهري  مو
تاق در مهري رفتم مهري دنبال  باز برایم را بود شاااده مرتب حاال که مهمان ا

 ....کرد
 ....اینجاست آقا و شما اتاق جون خانوم بفرمایيد

 ...کردم تشكر مهري از و دادم تكان سري
 .... کردم اتاق به نگاهي

 بهتا سلطنتي تخت و طالیي کرم هاي پرده و بود سفيد تماما اتاق سرویس
 قبلو آوردم لب به لبخند جدیدم اتاق زیبایي از بود بخشاايده اتاق به خاصااي

 ....کردم جا به جا را سا  درون هاي لباس درآورم را لباسم ازینكه
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 .... کشيدم راحتي نفس و گذاشتم کمد داخل را لباس تكه اخرین
 ..  برود بين از رخوتم تا رفتم حمام به و برداشتم را حوله

 ینهآ روي به رو و کردم پایم را ایم حوله دمپایي کوتاهم صورتي ي حوله همان با
 ...گرفتم را موهایم آب
 در پشت از شد نزدیكم را شيطنتش ميدیدم اینه از که چشماني با و شد باز در

 ... گرفت آغوشم
 دسااتهایش و  کاشاات اي ه*ب*و*س* گردنم کنار زدو کنار را خيساام موهاي

 .... شد محكمتر کمرم دور
 ...... حوا ميخوادت دلم صبح از

 اش پي در پي هاي ه*ب*و*س* با کرد داغ را لبهایم برگرداند خودش به رو مرا
.... 

 ......آمدم بيرون آغوشش از و کشيدم  قب را سرم
 ......شد تموم زود چه  مو با حرفت-

 ....بود درهم  جيب هایش سگرمه
 روي ار چشمانش داد فشار انگشتش دو با را هایش شقيقه و نشست تخت لبه
 .... داد فشار هم

 ....ميكني حرکتي همچين یه باشه آخرت بار-
 ميلش باب باید چيز همه چرا ندانسااتم من و رفت بيرون اتاق از و شااد بلند

 .....باشد
 

 .....گرفتم آغوش در را زانوهایم و نشستم تخت روي کالفه
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 ..... باشم تفاوت بي اش ناراحتي به نسبت نميتوانستم چرا
 .......دربياورم دلش از ميخواست دلم چرا

 ....دادم رو خودم جواب و دادم قرار ام پيشاني روي رو دستم
 ميدونم همين فقط دارم مسئوليت بهش نسبت و شوهرمه چون چرا که معلومه

 .....نداره دیگه دليل
 .....رفتم بيرون در از و شدم بلند کنم فكر دیگري چيز به اینكه بي

 ....نبود کسي پذیرایي داخل
 ...... ميكنه کاهورخورد داره که دیدم رو جون مهري و رفتم آشپزخانه داخل

 ......کشيدم بو لذت با و کردم باز رو فسنجون ي قابلمه در و زدم لبخندي
  جون مهري کردي چه اومممممم-
 .....زد لبخندي جون مهري-
 .... جون خانوم وظيفست 

 .... نشستم صندلي روي کنارش
 ؟؟؟ کجان سام امير و  مو راستي جون مهري-
 ....ميزنن گپ دارن آالچيقن تو خانوم-
 ...اجازت با جون مهري ممنون-

 سرم روي را همان و پيچيدم دورم رو ضخيمم شال من و داد تكان سري مهري
 ....انداختم هم

 ....رفتم باغ داخل صفاي با آالچيق سمت به 



 ١6١ سيب سرخ حوا

 امير اب و ميكشيد قليان  مو و بودند نشسته آالچيق نور زیر که دیدمشان دور از
ستانش مردانه وامير ميكرد صحبت سام  شگو متفكر و بود کرده هم قفل را د
 ....ميداد

 ....نشاندم لب روي لبخندي و رفتم تر نزدیك
 نميخواین؟؟؟ مزاحم جان  مو سالم-

 .... کرد اشاره سام امير کنار به  مو
 ،،...شوهرت کنار بشين چيه حرفا این دخترم بشين-

 با و شدم نزدیكش ارام بود قهر هم خودش با هميشه مثل که کردم او به نگاهي
 .....خبر چه: گفتم شيطنت

 ..... کرد اشاره  مو به و کرد نگاهم تيز
 راج  بيشتر که هایشان حرف به حوصله بي و کردم جور و جم  را خودم منهم

 ......دادم گوش بود کار به
 ......ميگذاشت احترام ترش بزرگ به چقدر سام امير که کردم فكر این به و
 

 ..... شد بلند جایش از و داد تكيه  صایش به  مو سا تي بعد
 بزنيد دور باغ تو کم یه برید شااماهم ميشااه ساارد کم کم هوا داخل ميرم من-

 ....شه  وض هواتون حال
 منهم.... شد بلند جایش از سام امير
 ..... گذاشت امير ي شانه روي دستي جان  مو

 ....جون پسر کن گوش حرفم به-
 ....شد تر دور  مو و انداخت پایين را سرش سام امير
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ستش بكنم فكري اینكه بدون ست در را د ش خوبي ي گرما چه و گرفتم د  تدا
 .....دستش

 .....کرد نگاهم اخم با
 .....نباشد ناراحت دستم از دیگر تا ميكرد کمك بهم شدن لوس کمي شاید

 !!!.....بود؟؟؟ شده مهم برایم او ناراحتي انقدر چرا و
 .... کردم نزدیكش رو خودم

 ...ميشه سرد داره کم کم واي-
 ..... کرد حلقه دورم را دستش

 ......داشت اخم هم هنوز
 .....کشيدم ابروهایش ميان را انگشتم

 ،....اخمارو اون کن باز-
 ....زدم زل چشمانش به و گرفتم باال را سرم کردنش نگاه براي من و کرد نگاهم

 چرا؟؟؟-
 .... دادم باال ابرویي

 چرا؟؟؟ چي-
 لحظه؟؟؟؟ اون ميكردي فكر چي زدي؟؟؟؟به پسم چرا-
 ....ميدادم توضيح برایش همرباید فكرم من که جالب چه و
 .... کردم بغل رو دستانم-
 ندارم؟؟؟؟ حقشو....بودم خسته فقط من-

 ..... کرد پرت پایش با سنگي
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 ...داري چرا-
 ....سرده هوا تو بریم

 ...رفتيم  مارت سمت به
 
 ما دیدن با ميچيد رو ميز داشاات جون ومهري بود نشااسااته ميز ساار  مو و

 ....زد لبخندي
 .... شام براي کنم صداتون ميومدم داشتم آقا اومدید که خوب چه-

 .... نشست داد تكان سري سام امير
 ....ميشد گرم قلبم توجهش از ومن کشيد  قب برایم هم کنارش صندلي

 ...گذاشتم جلویش و کشيدم برنج برایش و برداشتم را بشقابش
 يم او به چقدر کميابش لبخندهاي این که کردم فكر من و زد رویم به لبخندي

 .....امد
 

 .....گفت بخير شب و شد بلند  مو ازشام بعد
 و نميخوابيد که ميدانسااتم من و ميرفت اتاقش به شااب ساار بود همين  ادتش
 ......بود سرش باالي ي اتللو کتاب دليلش

 کرد سرگرم را خودش نشست تلوزیون روي به رو سام امير
 که نمبز باغ توي دوري تا رفتم در سمت به و پيچيدم دورم را شالم کالفه منهم

 ....کرد متوقفم صدایش
 .... کجا-
 ....داشت چشم هم سرش پشت او که بودم این مات من و
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 .... بزنم دور باغ تو ميرم دارم
 .... برگشتن بيرون از پسرش و حمزه نكرده الزم-

 .....بود خيره تلویزیون ي صفحه به همچنان نگاهش
 .... نشستم تلوزیون مقابل راحتي روي و رفتم کنارش
 ..... کردم نگاهش ملتمس

 ....سررفته حوصلم من آخه-
 .... شد تلوزیون به خيره دوباره و انداخت بهم نگاهي

 ......بزنيم دور یه بيرون ميریم شو حاضر برو-
 ....پریدم جا از ذوق با
 ....ميشم حاضر االن مرسي واي-

 ....نكرد ام مسخره که ميدانستم من و زد لبخندي
 کوچولو برو-

 کشيدم محكم و کردم اسبي دم را موهایم رفتم اتاق داخل
 ..... زدم رو هميشگي ریمل و رژ و

سته شلوار و زرشكي شال و مانتو شكي ي را  هاي کفش کردم ست باهم رو م
 .....رفتم بيرون در از برداشتم هم را مشكيم  روسكي

 ....بود نشسته تلوزیون روي به رو همچنان او و
 ....کوبيدم بهم رو دستانم و زدم لبخندي

 ...... ایرانمهر جناب حاضرم من-
 ..... شد بلند جایش از و داد تكان سري
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 ....کرد کوتاهي لمس را دستم شدیم که ماشين سوار
 خانوم؟؟؟؟ چطوري شكالتي بستني یه با-
 .... محبتش از ریخت دلم ته من و

 .....نميخواستم محبت انقدر که کاش اي
 .....  اليم گفتم و دادم تكان سري

 .... خرید را بستني و داشت نگه فروشي بستني جلوي
 ..... بخوریم ماشين داخل که داد ترجيح

 .....امد مي دنيا بستني ترین خوشمزه نظرم به
 

 از رو مبستني که ميشد تموم داشت کم کم و ميخوردم رو بستنيم لذت با داشتم
 .... بود نرسيده هم نصف به که داد بهم را خودش بستني و گرفت دستم

 .... نكردم فكر بودنش دهني به هم اصال و گرفتم ذوق با
ستني شمم تازه و خوردم کامل راهن او ب  منگاه خيره و لذت با که افتاد او به چ
 .... ميكرد
 .....آمد؟؟؟؟؟ قلقلكش دلم نگاهش از چرا من و بود معني بي نگاهش دوباره

ستني و شد خم سمتم به لبخند همان با که کردم نگاهش مات شه که اي ب  گو
 .....کرد مزه بود کرده کثيف را لبم

 ...... بود نشسته لبش روي زیبایش لبخند هم هنوز برگشت سرجایش
 .... کوچولو خوردم االن رو دنيا بستني ترین خوشمزه-

 ....کردم لوسي اخم
 ..... کوچولو نگو من به-
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 ....ميكنه ذوق بستني یه واسه انقدر بزرگ ادم اخه بگم چي پس-
 .....بود شده جم  هم لبخندش داد اش صندلي به تكيه

شه لطفا-  با که بود شبم بهترین این سالها این تمام تو حوا بمون کوچولو همي
 ... گذروندم تو

 .....حوا باش خوب همينقدر هميشه
 شبام منهم براي بگویم نميتوانم که دروغ خودم به و تعریفش از زدم لبخندي

 ...... بود شده بهترین شكالتي بستني یه با
 ..... کرد پلي رو ضبط افتادو راه به
 .....کردم فكر این به و بستم را چشمانم جهاني مهدي آهنگ شنيدن با

 ..... دربياورم سينه از رو قلبم باید شاید که
 ........کردم چه قلبم و خودم با من...... بودم بسته دل زندگيم شيطان به من
 ...... نبودم ضعيف اینقدر که کاش اي

 بود يمزندگ رزل دیروز تا که اویي بود او به دلبستگيم کارهایم ي همه دليل پس
 .....؟؟؟؟نميدانم بود چه برایم....... امشب از و

 هرساايد زندگيم کجا از نفهميدم من و.... دلبسااتم او به کي نفهميدم حتي من
 .... اینجا به بود

 پدنت او براي تا دربياورم سااينه از را قلبم ميخواسااتم هم خودم حتي که جایي
 .... نبود من مال تنها که کسي براي

 .....بود دزدیده هم را قلبم بودم فهميده حاال که اویي به.....  کردم نگاه او به
 ..... زد لبخندي
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 .....امشب درومده طرف کدوم از آفتاب ميكني نگاه  اشقانه من به شده چي-
 ......نميماند پنهان ازاو چيزي هيچ چرا و

 ....کند باز را در تا زد حمزه براي هم بوقي تك کرد  وض را دنده و زد لبخندي
 ..... سكوت در بازهم او با شدم همقدم به شدم پياده کرد پار  که را ماشين

 ....برداشت را اش حوله شدیم که اتاق وارد
 .....بخواب توام بگيرم دوش یه ميرم من-

 .... رفت داخل و دادم تكان سري
 .... بودمش فهميده تازه که احساسي به کردم فكر من و
 

 از رو مبستني که ميشد تموم داشت کم کم و ميخوردم رو بستنيم لذت با داشتم
 .... بود نرسيده هم نصف به که داد بهم را خودش بستني و گرفت دستم

 .... نكردم فكر بودنش دهني به هم اصال و گرفتم ذوق با
ستني شمم تازه و خوردم کامل راهن او ب  منگاه خيره و لذت با که افتاد او به چ
 .... ميكرد
 .....آمد؟؟؟؟؟ قلقلكش دلم نگاهش از چرا من و بود معني بي نگاهش دوباره

ستني و شد خم سمتم به لبخند همان با که کردم نگاهش مات شه که اي ب  گو
 .....کرد مزه بود کرده کثيف را لبم

 ...... بود نشسته لبش روي زیبایش لبخند هم هنوز برگشت سرجایش
 .... کوچولو خوردم االن رو دنيا بستني ترین خوشمزه-

 ....کردم لوسي اخم
 ..... کوچولو نگو من به-
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 ....ميكنه ذوق بستني یه واسه انقدر بزرگ ادم اخه بگم چي پس-
 .....بود شده جم  هم لبخندش داد اش صندلي به تكيه

شه لطفا-  با که بود شبم بهترین این سالها این تمام تو حوا بمون کوچولو همي
 ... گذروندم تو

 .....حوا باش خوب همينقدر هميشه
 شبام منهم براي بگویم نميتوانم که دروغ خودم به و تعریفش از زدم لبخندي

 ...... بود شده بهترین شكالتي بستني یه با
 ..... کرد پلي رو ضبط افتادو راه به
 .....کردم فكر این به و بستم را چشمانم جهاني مهدي آهنگ شنيدن با

 ..... دربياورم سينه از رو قلبم باید شاید که
 ........کردم چه قلبم و خودم با من...... بودم بسته دل زندگيم شيطان به من
 ...... نبودم ضعيف اینقدر که کاش اي

 بود يمزندگ رزل دیروز تا که اویي بود او به دلبستگيم کارهایم ي همه دليل پس
 .....؟؟؟؟نميدانم بود چه برایم....... امشب از و

 هرساايد زندگيم کجا از نفهميدم من و.... دلبسااتم او به کي نفهميدم حتي من
 .... اینجا به بود

 پدنت او براي تا دربياورم سااينه از را قلبم ميخواسااتم هم خودم حتي که جایي
 .... نبود من مال تنها که کسي براي

 .....بود دزدیده هم را قلبم بودم فهميده حاال که اویي به.....  کردم نگاه او به
 ..... زد لبخندي



 ١69 سيب سرخ حوا

 .....امشب درومده طرف کدوم از آفتاب ميكني نگاه  اشقانه من به شده چي-
 ......نميماند پنهان ازاو چيزي هيچ چرا و

 ....کند باز را در تا زد حمزه براي هم بوقي تك کرد  وض را دنده و زد لبخندي
 ..... سكوت در بازهم او با شدم همقدم به شدم پياده کرد پار  که را ماشين

 ....برداشت را اش حوله شدیم که اتاق وارد
 .....بخواب توام بگيرم دوش یه ميرم من-

 .... رفت داخل و دادم تكان سري
 .... بودمش فهميده تازه که احساسي به کردم فكر من و
 

 رازد تختمان روي و کردم  وض رنگ یاسي بلند خواب پيراهن یك با را لباسم
 .....انداختم رویم هم مشترکمان پتوي کشيدم

 .... بود کرده قهر چشمانم با هم خواب اما بستم را چشمانم
 که چندروزي این ي همه مثل زدم خواب به را خود من و آمد بيرون حمام از

 ......بودم زده خواب به احساسم مقابل در را خودم
 .... زد کنار را موهایم و گرفت آغوشم در پشت از و کشيد دراز کنارم

 .... داد قلقك را گوشم نفسش هرم
 ......من بيدار کوچولوي بخير شب-
 ...... کم کم ميكردم  ادت هایش فهميدن به دیگر من و

 ..... ميكرد اذیت را چشمم امد مي پنجره از که نوري
 روي را دسااتم که خواسااتم و شاادم جا به جا و دادم فشااار بهم را خایم پلك

 .....کرد لمس را خالي تشك دستم که بگزارم کمرش
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 اما مگشت دنبالش شدم بلند و کردم باز را چشمانم نبود خوب حسم نبودنش از
 .....نبود اتاق داخل

شایند شب ان از بعد لعنتي بد حس این نميدانم  ودب شده پيدایش کجا از خو
.... 

 با هک رفتم پایين ها پله از و کردم  وض راحتي شااوميز و شاالوار با را را لباساام
 ....برد ماتم.... زد خشكم رو به رو ي صحنه دیدن
 .... شد آوار سرم روي دنيا ي همه

ستاد زمان  که شوهري.... شوهرم کنار من از غير به زني که اي صحنه روي ای
 ..... دارم دوستش بودم فهميده که بود نگذشته هم سا ت١٢

 ....ميكرد درست لقمه برایش و بود نشسته صبحانه ميز پشت
 يامددرم ام حنجره از زور به که صدایي با و رفتم سمتشان به سست هاي قدم با

 ....کردم سالم
ته خيلي بود معلوم که  مو كان سااري ناراح جه آن با او و داد ت  نفرت ي له

 ....آورد زبانش بر را اسمم انگيزش
   زیزم براتون باشه بخير صبح جون حوا-

 .....شنيدم را صدایش که نشستم جان  مو کنار و دادم تكان سري
 ..... زیزم بخير صبح

 ....ميبارید رویم و سر از دلخوري
 ..... زدم هم بود گذاشته جلویم مهري که را وچاي دادم تكان سري
 ....بود شده ساکت خانه سنگين جو از اوهم حتي
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 ....ميكرد خفم داشت بغض
 پس ميدانسااتم را چيز همه منكه بود خواهم دومي ميدانسااتم که چرا؟؟؟؟من

 ..... بود چه بغضم
 ....... آمد کجا از او به دلبستگيم

 
  سكوت گاهی
 اما یعنی

 اگر یعنی 
  دليل یک و هزار یعنی

 … بگوید بلند ميترسد"  دل"  که
 

 .....پراندم جا از  مو صداي
 .......جون بابا بخور ميزني هم شكر بي چایتو داري سا ته یه بابا جان حوا-
 ... بود کور هم اشتهایم بود کرده خورد را ا صابم  اميلي ي مسخره پوزخند و

 ...... بخورند را صبحانشان هم بقيه تا شدم منتظر
 هه.....قانون طبق

 ميخورد را ها لقمه زده گره هاي اخم همان با او و برایش ميگرفت لقمه اميلي
..... 

 ..... نداشتم را دیدنش طاقت
 ..... کردم بازي سنگكي نان تكه با و انداختم پایين را سرم
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 شابدی تا که اتاقي رفتم اتاق ساامت به و شاادم بلند جایم از شااد تمام باالخره
 ..... ميانمان بود مشتر 
 نميدانم.... را امشب
 ..... ميچرخيدم خودم دور دائم بودم کالفه

 ...... بود سررفته ام حوصله بيان زودتر اینا خاله و مادرجون کاش اي
سط  فرق را لختم موهاي و شدم بلند شم کردم و  ي مانتو و کردم تجدید را آرای
 ....کردم ست روشن اي قهوه شلوار و شال با را ام واندامي بلند رنگ کرم

 که خفقاني احساس این شاید بروم جا این از تا برداشتم را رنگم اي قهوه کيف
 .....ميشد کاش اي کنم رد را داشتم خانه در

 ..... نبود هم  اشق زوج از خبري بود نشسته  مو..... رفتم پایين
 ..... دبدی رو ماشينتون سویيچ ميشه اگه بزنم دوري یه برم من اجازتون با  مو
 ....امن.... پدرانه..... زد لبخندي  مو

 .... بگير ازش برو حمزست دست سویيچ دخترم باشه-
 .... رفتم باغ سمت به و دادم تكان سري

 .....شدم سوار و گرفتم را  مو دار صندوق شيش و دویست سویيچ حمزه از
 به نبود نمایش اهل داشاات که ثروتي تمام با ميامد خوشاام  مو اخالق این از

 .....ميكرد اکتفا ميكرد برطرف را نيازش که چيزي همان
ها بان ماشااين با ساااا ت  دهان لقمه ي صااحنه و زدم دور را تبریز هاي خيا

 .... واضح....ميدیم فيلم مثل چشمم جلوي را گذاشتنشان
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 درونم هک اي تازه دلبستگي ضعفم براي تنهایم دل براي ریختم اشك ها سا ت
 ..... بودم کرده کشف

 
ندگي یه و ميكردم ران يه را خودم طوري این ميخواسااتم ميكردم گر  کنم تخل
 .... ميكرد ام خفه داشت تنهایيم احساس

 .....کردم سا ت به نگاهي
شتر بودم بيرون هنوز من و بود شب نيم و١١  کرده رانندگي فقط سا ت١٢ از بي

 تهنگف سااام امير به شااد خالي دلم ته...... بفهمم آنكه بي ریختم اشااك و بودم
ستد انداختم باال اي شانه تفاوت بي..... بود شده نگران االن تا حتما بودم  و

 مه کمي ميخواسااتم کند حس را نبودنم داشااتم دوساات بگردد دنبالم داشااتم
 ..... نباشم

يدم برخوردش از دلم ته ما ميترساا كه فكر با ا  دلم ته بود من نگران االن این
 .....بودم خوشحال

 .... بود شده بدجنس ها روز این ي حوا چقدر
 .... بود شده روشن هم بنزین چراغ و بود جاده کردم اطراف به نگاهي

 مثل اما مکن اسااتفاده اس پي ازجي تا گشااتم موبایلم دنبال و برداشااتم را کيفم
 ......بودمش گذاشته جا خانه در اینكه

 ي دکه یك کنار..... فرسااتادم لعنت خودم گيجي بر و زدم فرمان بر مشااتي
ستادم سرراهي سته پيرمردي ای ش ستش را چایش ليوان و  ن  هب ميچرخاندو درد

 بود شده خيره ها ماشين
 دي؟ دن طرف هانكي یولي تبریزین بابا حاجي سالم:گفتم ترکي به
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 (طرفه؟ کدوم تبریز بابا حاجي سالم)
 گره کيلومتر١00 دي دن طرف او یولي تبریزین دي اوزاخ چخ یولون گيزیم-

 گيدسن
 (برگردي باید کيلومتر صد اونطرفه تبریز راه شدي دور خيلي دخترم)

 ....افتادم راه و دادم تكان دستي
  ممنون چخ-

 بود محواس که جایي تا کردم رانندگي راه بفهمم انكه بي کيلومتر صد من یعني
 ....ميگشتم تبریز داخل من

 از تمبرميگشاا و ميزدم بنزین تا بود مانده دوازده به رب  یك کرد نگاه سااا ت به
 ..... کند رحم من به خدا ميگذشت هم دو
 ...ميترسيدم  مو و زن آن جلوي آنهم سام امير برخورد از

 هم زینبن و کردم رانندگي بنزین پمپ تا کيلومتري چند زدم دور را برگردان دور
 .....زدم

 
 .... شب موق  این ميفروخت گل که دیدم را دختري قرمز چراغ پشت

 ....آمد ام پنجره کنار
 ارک چي شب موق  این جا این جان دختر پرسيدم فارسي به ازش نبود حواسم
 ميكني؟

 ......داشت غم رنگ  جيب چشمانش 
 ....جون خانم نميده رام خونه آقام نفروشم رو ها گل تا: گفت ترکي ي لهجه با
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 غرورش نشاادن دار جریحه براي اما شاادم زده حيرت بود بلد فارسااي ازینكه
 ... . گرفتم را بود مانده دستش که گلي شاخه سه....نپرسيدم دیگري سوال

 چند؟-
  تومان امين-
 ..... دادم بهش را هزارتوماني ده

 ....نداد دیگري کار ي اجازه شده سبز چراغ
 .... بویيدم را ها گل

 ...... ميكردم سبكي احساس
 ..... بود کرده سبك را دلم گریه آنهمه

 .... داشتم احتياج نيرو این به
 کس مال که اویي.... او به بسااتگيم دل از حاال من و بود کرده فرق اوضااااع

 .....بودم شده مطمئن بود من جز به هم دیگري
 ....داشتم احتياج نيرو به واقعيت این تحمل براي من و
 

 ..... رسيدم باغ خونه در جلوي
 ..... بود سه به دقيقه ده ماشين سا ت

 ..... بودند خوابيده االن تا حتما
 .....بودم گرفته استرس تصورش چه؟از بود بيدار اگر اما

 ....زدم ميدید را هفتم پادشاه خواب حتما که بيچاره ي حمزه براي بوقي تك
 .... کند باز را در حمزه تا گذشت سا تي رب 

 ..... برداشتم را گلهایم و کردم پار  را ماشين و دادم کوتاهي سالم
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 ....ميآمد باال سخت نفسم استرس شدت  از ایستادم  مارت در جلوي
 .....کردم باز آرام را در

 .... بودند روشن ها چراغ ي همه.... ميكوبيد قلبم
 ...... رفتم جلوتر

 ...... اميرسام همراه به زن آن و  مو
 ....بودند نشسته پذیرایي داخل نگاهش از ميبارید خون که اميرسامي

 ....بود درهم هم هایش اخم ایستاد من دیدن با  مو
 ....شدیم نگران دختر بودي کجا سا ت این تا-

 .... انداختم پایين را سرم
 يدکشاا طول برگردم تا رفتم بيرون تبریز از شاااد پرت حواساام  مو راسااتش

 ....شرمنده
 حرفي هيچ بي...... زد زمين به را  صایش

 ....رفت اتاقش به
 ... ميترسيدم او به نگاه از

 .... کشيدم اتاق سمت به را راهم منهم
 ....کرد ميخكوبم اش جدي و محكم صداي

 کجا؟؟؟؟-
 

 ....افتاد دستام از دختر  رز ي ها گل
 .... چرخيدم سمتش به و ایستادم
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 ...بود برگشته مقابلش گستاخ حواي
 .... زدم زل بود رویم به رو حاال که چشمانش به

 ....خيره....مستقيم
 ....اتاقم-

 ....دقت با کرد شان نگاه و برداشت را ها گل
مانش از ید آتش چشاا بار قدر کردم فكر من و مي هایش چ  روي حاال که مو

 .....بود کرده زیبایش شده پخش اش پيشاني
 ....باشد آرام که ميكرد را سعيش تمام... بست را چشمانش

 بودي؟ کجا-
 .....داشتم احتياج تازه هواي و خلوت کم یه به-

 سه شب؟با3 سا ت سا ت؟تا١7 کرد نگاه سا تش به و داد باال را ابرویش
 موبایل؟ ؟بي بگي شوهرت به... من به اینكه قرمز؟بي رز گل شاخه
 ....بود طوفان از قبل آرامش آرامشش ميكردم فكر چرا من و بود آرام هم هنوز

 
 ....ميشد خورد داشت استخوانم.... محكم گرفت را دستم

 ....کرد نزدیكم را صورتش
 ....حوا ميبرم و سرت بكني دیگه اشتباه یه بودم گفته-

 .....کشاند خودش دنبال و کشيد را دستم
 ....گرفت را بازویش و دوید دنبالمان اميلي

 .....بود من جاي ها شب که بازوویي
 ...... بود تحمل قابل غير برایم اش لحجه
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...  است زنده که دیدي داره اهميتي چه  خواب  براي بيا بيبي کن ول اميرسام-
 ....بریم بيا هاني کن ولش
 .... پرید حرفش وسط امير

 ...اتاقت تو برو-
 ....شد آویزان اميرسام به بيشتر کمي و کرد لوس را خودش

  کن ول بيبي پليز-
 .....گفت شمرده و بست را چشمانش  صبي

 اتاقت....... تو........  برو
 من و رفت اتاقش ساامت به بود فهميده امير حال از چيزي انگار که هم اميلي
 .....کنم اش خفه ميخواست دلم چقدر
ستم شيد را د شت راه در رفت اتاق سمت به و ک ست سرش پ  زمين روي و ب
 ..... داد هولم

 ....دادم ماساژش کمي.... بود گرفته درد دستم مچ
 ... جلوتر..... آمد جلو
 ....شد خم صورتم روي

 ....داشتي خلوت به نياز که-
 ....نبود هم سانت یك اش فاصله که چشمانش به زدم زل اما بودم ترسيده

 ......نبينمت دیگه ميخوام.... آره-
 ...ميكني خفم داري بكشم نفس ميخوام

 ..... داد دروغم به شهادت و زد فریاد درونم ي وحوا
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 ...... زدم جيغ

 وردار سرم از دست.... کن ولم-
 ....بارید مي خون ازچشمانش

 .... کشيد  قب به و گرفت روسري روي از را موهایم
 بكشااي نفس ميخواي که ميخوري گوه خيلي تو....نكردم خفت تا شااو خفه

 ؟؟؟؟ آره کنم ولت که ميبرم و نفست  لي والي به حوا ميبرم و نفست
 ....... بيرون گذاشتي در از پاتو بگي من به اینكه بدون خوردي گوه تو

نه بانيش ميخواسااتم فقط بودم شاااده دیوا  را حرصاااش.....  کنم  صااا
 .....نميدانم هم را چرایش.....دربياورم

 .... زدم داد
 ......غلط چه ببينم ميخوام ميرم بعدم به ازین رفتم داشتم دوست آره-
 ..... ماند نيمه حرفم.... خوردم که سيلي با

 ؟ آره ميكنم غلطي چه که... سوخت صورتم دیگر بار
 ....زد فریاد صورتم توي و جلو کشيد را ام یقه

 حوا بگووووو  ميكنه غلطي چه خيابون تو شب3 سا ت من زن بگو-
 

 ....زد اش سينه به و رفت  قب
 نبردمت خواستي جا هر مگه نكردم فراهم خواستي هرچي مگه غيرت بي من-

 حوا؟؟ ميخواي ؟چي چته دیگه پس
 .....بود دیگري مال که ميخواستم را قلبش من ها ازناگفته شد پر نگاهم
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 ..... بود توجهش جلب براي هم ندادنم خبر و رفتن بيرون حتي
 ینا براي ندادنم خبر هم و باشم تنها هم ميخواستم نميگویم دروغ که خودم به

 ....نباشد اميلي پي حواسش که بود
 ؟؟؟ بگویم چه
 بده؟؟؟؟؟ ؟؟؟طالقش باش نداشته دوست را اميلي که

 .....بغض از ميشدم خفه داشتم
 .... زد صورتم به را بود دستش االن تا که گلهایي

 ؟؟؟؟3 سا ت من  زن دست تو اومده کجا از ؟؟؟این حوا چيه این-
 .... ميشود پاره اش پيشاني هاي رگ آن هر ميكردم احساس

 ....بياورد خودش سر بالیي خشم شدت از ميترسيدم
 .....ودب بریده را امانم که اي گریه با گفتم برایش را دختر  جریان تند تند-
 .....شد خم صورتم تو و آمد جلو و کرد نگاهم موشكافانه-
شه گل شب سه دختري حوا؟؟؟؟؟کدوم احمقم من-  اونم سرچهارراه ميفرو
 ؟... تبریز تو

 نباف من براي چرت
 ..... تر غليظ هميشه از اخمش و بود شده سرخ چشمانش
 ..... گرفت طرفم به را اش اشاره انگشت و بست را چشمانش

عد به ازین حوا  دموخو تا بزار فراتر ميگم که چيزي از ساااانت یه پاتو فقط ب
 .....کنم نيست به سر باهم خودتو
 .... کرد نزدیك بهم را اش اشاره و شصت انگشت و آمد جلوتر
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 .....منو ميفهمي باشي داشته شعور انقدر اگر.... انقدر فقط-
 ....رساند گلویش روي را دستش

 .....شدم خسته حوا رسوندي جام این به دیگه-
 .....حوا ميبرم باهم همرو... ببرم
 .... برسم اونجا به نزار

 ..... رفت و گذاشت بودند شده زخمي و پژمرده دیگر که گلهایي روي را پایش
 ..... زندگيش پي رفت ام زندگي مرد
 اش اميلي پي

 .....گرفتم دستانم بين را سرم و نشستم و خوردم سر دیوار روي از من و
 .... داشتم را دلبستگيش اد اي که او با کردم بد
 .... ميگفت راست او

 .... ندادم خبر قصد از من و نبود بازیچه غيرتش
  چرا؟؟؟؟؟

  ميخواستم را  شقش.... غيرتش.... توجهش فقط من
 .....دیروز مثل

 
شمانم شب از بود گرفته درد بدنم تمام کردم باز رخوت با را چ  نارک همانجا دی

 .....بودم خوابيده دیوار
 .....گرفت را قلبم  جيبي غم انداختم تخت روي خاليش جاي به نگاهي
 .....رفتم حمام سمت به و دادم ورزش کمي را بود شده کوفته که گردنم

 ....نميشدند باز پف شدت از چشمانم
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 هک غباري این شاید گرفتم اي طوالني دوش و دادم ماسازشان سرد آب با کمي
 ......شود تكانده نشسته قلبم و مغز روي

 .... آمدم بيرون حمام از
 .... بود شده بهتر چشمانم پف هم کمي

 .... کردم ستش هم کوتاه آسماني آبي شوميز پوشيدم را کوتاهم جين شلوار
 ....کردم نگاه ها روز این حواي به و ایستادم آینه جلوي
 ..... ميخواهد چه زندگي از نميدانست هم خودش که حوایي

 .... باشم زیبا ميخواستم فقط
 او براي.... تر خواستني.... زیباتر هميشه از

شمانم داخل را سياه مداد شم آرا و زدم هم کرم و ریمل و گرداندم چ  رژ با را ی
 گرفتم سشوار را بود شده نم دو حاال که  بلندم موهاي کردم تمام مخملي قرمز

 ..... انداختم ام شانه روي و بافتم شل و
 زدم  گردنم رو  هم را ميليونم وان  طر

 ..... کردم پا را سفيدم هاي صندل
 ..... بود دو انداختم سا ت به نگاهي

 .....ميخورند نهار االن پس
 .... بود زیاد صدا و سر رفتم پایين ها ازپله
 .... دادم تشخيص را بابایي صداي کردم دقت که کمي

 .... رفتم پذیرایي طرف به دو با
 .... داشتم احتياج خوبم ي خانواده دیدن به غم از پر شب ان از بعد
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 ...کردم پرواز سمتشان به
 ..... رفتم ومادرجون بابایي آغوش در همه از اول

 ودب شده تنگ براتون دلم اومدین که خوب چه بابایي سالم... مادرجون سالم-
 .....خيلي

 که کرد اميلي به نگاهي نامحسااوس و گرفت درآغوشاام تر محكم جون مادر
 .....ميرفت ور ناخنش با و بود نشسته سام امير کنار
 ....مادر ميومدیم زودتر ميدونستيم اگه

 ....کرد جدا مادرجون آغوش ا را من مریم خاله صداي
 .... خاله شدي ماه چقد خوشگل ي حوا سالم

 ...گرفتم آغوشش در و یدم*ب*و*س* را رویش
 درهم هایشااان اخم هم هردویشااان بودند ایسااتاده هم کنار هم مونا و محمد

 ....بود
 ....چرا ميدانستم

 ناراحتي با دهد را سااالمم جواب که آن بي مونا گرفتم آغوش در را هردویشااان
 ....  ميخواد چي جا ،این این:گفت

 ....آنها از شدم جدا لبخندي با
 ..... شد خيره سام امير و اميلي به حرص با محمد ها بچه سالم

  سالم-
 ....کرد نثارم را پرغيضش نگاه و نداد را جوابم اصال که هم مونا
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 اخم که  مو جان  مو سااالم گرفتم دسااتم در را دسااتش و نشااسااتم  مو کنار
 ....زد زمين به را  صایش و داد را جوابم بود درهم هم هایش

  دخترم..... بيا من دنبال حوا-
 ... بودند ساکت همه

 .... رفتم  مو دنبال
 .... نشستم رویش روبه منهم و نشست صندلي روي

 ..... دخترم بعيده تو از گانه بچه هاي رفتار این هستي  اقلي دختر تو حوا-
 .... داد ادامه و کرد مكث کمي

مات از گه یكي وجود ميخونم دادي دلش ده دل که ميخونم چشاا نارش دی  ک
 .... ميده آزارت
 .... کن خودت مال  شقتو زندگيتو حوا باش مقتدر

  راهش از.... بجنگ هات خواسته براي
 ....مردت غيرت قلقلك و توجه جلب راه از نه

 خواساتش واسااه و ميخواد چي ميدونساات که ميخوام و محكم حواي من حوا
 ..... وایميساد

 ..... شد خيره چشمانم به
 .... دختر بيا خودت به-
 ق اش اونم کرده تفاوت یه که پارسال حواي همون بشو پایين ميریم که االن از

 .... مردش  اشق.... شده
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 و اديشاا و خوشااي داره زندگيتو رو افتاده که زالویي از بگير پس زندگيتو حوا
 .... وایسا شو بلند حوا ميمكه رو شماست مال که  شقتون

 ..... بودم کرده فراموش را خودم من ميگفت راست  مو انداختم پایين رو سرم
 .... ميداد رفتنش از خبر  مو  صاي صداي

 .....برگشت سمتم به-
 .... بشين شوهرت کنار و پایين بيا نهاره موق 
 .... بيشتره نفسم به ا تماد هستن خانوادم که حاال
 .... ميجنگيدم برایشان باید که هایي خواسته به کردم فكر

 .... رفتم پذیرایي سمت به و شدم بلند جا از
 ....اميرهم بودند نهارخوري ميز سر همه
 .... اش هميشگي هاي اخم باهم

 ... بود سنگيني جو
 ميكرد تعارف سااام امير به را هرچيز که اميلي مسااخره صااداي را سااكوت و

 ....ميشكست
 ..... نبود جایي سام امير کنار
 ....کرد رو بود نشسته سام امير دیگر دست کنار که محمد به  مو

 .... پسرم بيا زنت کنار اینجا بيا جان پسر-
 ....شكفت گلش از گل بود گرفته را  موو منظور که محمد

 جلو هزشت ميگن اینا بشينم زنم بغل ميخوام ميگم هي من  مو دهنتون قربون-
 ..... مو
 .... زد لبخند محمد شوخي از  مو
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 بيا پسرم بيا-
 .... نشستم کنارش
 ....کشيدم سوپ کمي خودم براي بود مغزم روي اميلي صداي

 ...لطفا بریز منم براي-
 ...اميلي جيغوي جيغ صداي بندش پشت و
 ...ميریزم برات بگو بيبي-

 ....کرد اميلي به رو و برداشت جلویم از را من بشقاب
 ....دیگه ریختش مرسي-
 .....نشنوم را جيغش صداي که ميخواستم  جيب من و
 

 بابک و بریم باغ داخل  صاار گرفتيم تصااميم محمد پيشاانهاد به نهار از بعد
 ......بودند موافق هم همگي که کنيم بازي وسطي و واليبال و کنيم درست

 .....کنند استراحت کمي تا رفتند مسافرها
 ي مسااخره ي لحجه و صاادا آن با را  اشااق مثال زوج دیدن ي حوصااله منهم

 ... نداشتم را اميلي
 ....کنم گرم ار سرم بو  فيس با کمي تا برداشتم را تابم لپ و بردم پناه اتاقم به

 ردبخو اجازه براي اي تقه که این بدون در که بود نگذشااته اي دقيقه چند هنوز
 .... شد باز

شت راهم در و شد اتاق وارد ست سرش پ  سمت به و انداخت نگاهي نيم ب
 !!!نداشت حمام اميلي اتاق یعني شد گرد چشمانم رفت حمام
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 .....دادم نشان مشغول را خود و انداختم باال اي شانه
سته کمرش به که اي حوله با  يتر کوچك ي حوله با و آمد بيرون حمام از بود ب

 .....کرد خشك آینه جلوي را سرش بود دستش که
 .....بكند نگاهي حتي آنكه بي
 ......من کنار..... آمد تخت روي اش حوله همان با
 ....را صدایش ميشنيدم که آنقدر ميكوبيد قلبم و

 ....بود روشن درونم که آتشي به...... زدم تفاوتي بي به را خودم
 .....بود جذبه و قدرت پر هميشه مثل صدایش

 ....خانوادگي جم  تو نه شوهرته واسه تخت تو مال زدي که لبي رژ اون-
 ....دادم نشان مشغول دوباره را خودم و کردم نگاهي نيم

 ...نبينم لبت رو و این شب-
 .....خوابيد کردو من به را پشتش و
 .... ميخواست را آغوشش دلم چقدر من و
 .....ميخواستم را دیروزها اميرسام چقدر من و

 ....بودنم تمام با بودم متنفر ازش که همان
مان يدم داشااتنش براي امروز و داشااتم هراس بودنش از که ه  با ميجنگ
 .... منطقم و قلب و احساس....غرورم...خودم
 .....ميجنگم دنيا هاي منطق تمام با شدنش  اشق براي
 و بود خواب که سااامي امير از شاادم کالفه من و بود گذشااته سااا تي چند

 ....دادن انجام براي نداشتم که کارهایي
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 ميخواست دلش که وجودم بدجنس حواي خاطر به نميرفتم بيرون هم طرفي از
 ....بخورد حرص اميرسام کنار در بودنم از اميلي

 .....کشيدم صورتم به دستي حوصله بي
 ....برگشتم سام امير سمت به 

 ....بود شده من به خيره و بود باز چشمانش
 .... زدم لبخندي

 ..... بيدارشدي  ه-
 .....وقته خيلي-

 بهتر التح بيرون بري بموني اتاق تو نيست الزم حتما سرميره حوصلت وقتي
 ......ميشه

 .....ينيست یا مني پيش تو ببينه که نيستش هم اميلي داد ادامه پوزخندي با
 ..... باش راحت بيرون برو

 .....ميام ميپوشم لباس منم  خرید رفته
 .....دوباره شدم مات من و

 .....برم بيرون که شدم بلند
 ....انداخت باال ابرویي

 کجا؟-
 .... کردم نگاهش سوالي

 بيرون؟؟؟؟ برم نگفتي خودت مگه-
 .....بيرون ميري بعد ميكني گفتم که رو کاري اون اول-
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 .... رفت درهم مصنو ي هایم اخم
 .... اما بودم فهميده رو منظورش

 ؟؟؟؟؟ کار کدوم-
 ....آمد سمتم به

 ....تر نزدیك....شد نزدیك
 ..... گذاشت لبانم روي را لبانش

 ....کرد پخش رو رژم فقط.... ه*ب*و*س* براي نه
 ...بشور و صورتت برو حاال کرد نگاهم بدجنس

 
 ..... بودم شده حرصي

 .....نبود ه*ب*و*س* که اي ه*ب*و*س* از ميكوبيد هم قلبم اما
 .... انداخت باال را ابرویش

 .... ميشد پا  رژت فقط بودي داده گوش حرفم به اگر-
 ....بشوره صورتشو کل بره باید خانوم حوا االن ولي

 ....افتادم راه سرویس سمت به و رفتم بهش اي غره چشم
 ....آمدم بيرون و شستم را صورتم

 ....ميزد ادکلن و بود پوشيده لباس اوهم
 ...داشتم دوستش بود هرچه.... بود خوب ادکلنش بوي

 .... کشيد دستش با را موهایم کش و کرد نگاهم
 ..... ببند هميشه  ين-

 .... کرد بهم اي اشاره
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 ....مياد بهت زیادي
 .... بود شيرین زبانش از حرف این چقدر و
 ....زدم صورتم به کرم هم کمي بستم اسبي دم را موهایم سنگينش نگاه زیر 

 .... رفتيم پایين
 ....ميكرد گيري گرد را پذیرایي جون مهري

 شدن؟؟؟ بيدار بقيه جون مهري-
 ....زد لبخندي

 .... ها شده7 سا ت وقته خيلي جون خانوم آره-
 ....کرد هدایتم در سمت به و گذاشت پشتم را دستش
 ...بودم حرصي نميزد هم حرف من با زنش جلوي ازینكه
 ....کردم نگاهش چپكي

 ....شه ناراحت نبينه باهم مارو جون اميلي وقت یه-
 ....کرد اخمي

 ...حوا ميزني حرف زیاد-
 ......ميزنم و حق حرف-

 .... بروم راه تر تند کرد مجبورم و رفت بهم اي غره چشم
 ..... ندادم کشش منهم

 ....بود  ادتم
 ....ميامدم کوتاه زود و بودم فراري هميشه جدل و بحث از
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 و ها کباب هم خاله ميزدند گپ جان  مو با بابایي و جون مادر االچيق داخل
 .... ميزد سيخ هارا گوجه

 ....ميكردند راه به را منقل مونا و محمد هم تر آنطرف
 ....داد تكان دستي ما دیدن با محمد

 درسااات کبابارو من بخواب باش راحت برو شااما ساااام امير آقا نگذره بد-
 ....ميكنم
 ...داد ادامه و داد تكان سري

 ...ميده شام صابخونه به مهمون ها شده اي دوره  جب
 .... کرد سالم ها بزرگتر سمت به و کرد اي مردانه ي خنده سام امير

 ....منهم
 !بود؟؟؟ درهم اخمهایش بابایي چرا اما و
 ....رفتيم مونا و محمد سمت به
 

 ....گذاشت محمد ي شانه روي دستي اميرسام
 .... داداش نباشي خسته-
 .... گرفت محمد دست از را بزن باد و

 ....برد دورتر کمي و کشيد را دستم مونا
 پس؟؟؟ کو زن این-

 انداختم؟؟؟؟ باال را ابرویم
 کي؟-

 ....کرد نگاهم چپكي
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 شي؟ یكي دیوار با بزنم-
 با مياي ميزني تيپ تو اونوقت ميگيره قلوه ميده دل دیگه زن یه با شااوهرت بابا
 ميكني؟؟؟ پرسي احوال ما

 ....زدم را بودنم احمق نقاب
 زنشه اونم خب-

 .... رفت اي غره چشم مونا
 ....رفت محمد و  سام امير سمت به و حوا که واقعا-
 .... که کردم فكر ماندم همانجا من و

 ...ميكنم زندگي احمقانه که فهميدند همه
 ....شد سا تي یك زدم قدم باغ در کمي
 ....کردم نگاه ميكرد غروب کم کم که خورشيد به و ميرفتم راه استخر کنار

 ...کرد جلب را توجهم صدایي که زدم قدم باغ ته سمت به
 ....شنيدم را سام امير و آقاجون صداي و رفتم جلوتر

 درساات حوا براي مشااكلي هيچ اولت زندگي بودي گفته شااما پساارم-آقاجون
 ....ميبينم اي دیگه چيز االن ولي نميكنه

 مميفرست رو اميلي دیگه دوروز تا من چشم جان پدر متين شما حرف-اميرسام
 کشورش به

 ...پرسيد و کرد اخمي بابایي
 .... شمارو زندگي نميفهمم ؟؟؟من نميري زنت همراه شما-



 ١93 سيب سرخ حوا

 ميكني ول تنها و اولت زن اونوقت کنه سرش چادر ميكني مجبور رو حوا شما
 !!!؟؟؟؟....خودش کشور تو

 ....کرد جيبش داخل دستي سام امير
 .... پدرجان مفصله داستانش-
 ....دادم توضيح رو چيز همه همتون به شاید روزي یه

 .... گذاشت سام امير ي شانه روي را دستش جان پدر
 ....پسر بكن زندگيتون حال به فكري یه-
 .....رفت آالچيق سمت به و
 ....شدم پنهان درختي پشت سری  من و

 هدیگ روز دو تا من زندگي جان ا جوبه ازینكه خوشحال و کشيدم راحتي نفس
 آالچيق ساامت به را اول قدم و آمدم بيرون درخت پشااات از رفت خواهد

 ....شد او قوي دستان اسير دستم مچ که برداشتم
 .... فوزول کوچولوي-

 ....من قلب و ميخندید چشمانش
 

 .... که بروم خواستم و کردم رها دستش از را دستم
ستانش دو بين شتم که را من د سبيده پ  سنش که توت تنومند درخت به بود چ
 ...کرد زنداني بود بيشتر من از هم

 ...بود شده بدجنس هم چشمانش
   من؟؟ واسه ميكني سم  استراق دیگه حاال-

 ...ميفهميد را چيز همه او وچرا
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 ... کردم نگاه چشمانش به
 .....باي چي واسه نه

 ....گفت کند جدا را لبش اینكه بدون و گذاشت لبهایم روي را لبانش
 .... سام امير به بگه دروغ نباید وقت هيچ لبا این

 آتش وجودم و قلب به که هایي ه*ب*و*س* داد ادامه یدنم*ب*و*س* به و
 ....ميزد
 ....ید*ب*و*س*مي همينطور هم را اميلي یعني

 .....هایش لب روي چكيد اشكي و  دادم فشار بهم را چشمانم فكر این با
 ....کرد هدایت  قب به و گرفت را هایم شانه

 ....زد زل چشمانم به
 !!!؟؟؟؟....ميكني گریه داري تو

 ....کردم خارج ام حنجره از صدایي سختي به و دادم قورت را بغضم
 ....گریه چي براي  نه-

 .... داد بيشتري فشار را هایم شانه
 ...شد چشمان به خيره

 مياد؟؟؟؟ بدت من از انقدر یعني-
  ميكني؟؟؟ گریه مت*ب*و*س*مي وقتي که حوا؟انقدر آره

 .... رفت و کرد جدا ام شانه از را دستش
ندم ومن  بان با ما تت گفتن حساارت در که اي شاااده الل ز  دارم دوساا

 .....ميسوخت
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 ....  کشاندم االچيق سمت به را سستم هاي فدم
 ميكرد پهن سفره هم جون مهري و ميزدند گپ ها زن و ميكشيدند قليان مردها

..... 
 شده روحم سوهان ها روز این که صدایي از که گشتم مي دنبالش چشمانم با

 ...راشنيدم اسمم بود
 .... بزنم حرف باهات ميخوام حوا -
 ....شدیم همكالم او و من دیدندکه هم همه و کشيد را دستم و
 

 ....کشيد  مارت سمت به مرا
 ....ایستاد پذیرایي وسط دقيقا

 ....زدن حرف به کرد شروع و
 من یعني ميشه سخت برات زندگيت وگرنه برو بيرون من زندگي از دختر ببين-

 ...ميكنم سختش
 تو؟؟؟؟ برا ميشه همش کردي فكر افتاده مال همه این به چشمت

 ميندازم تورو باش مطمئن کني زندگي راحت نميزارم کردي اشااتباه خانوم نه
 ....بيرون

 .....شدم بودند زیبا نگذریم حق از که چشماني به خيره-
 ندوئه چشاامم که دارم کافي اندازه به خودم و شاادم بزرگ اینجا بچگي از من-
 .... باش خودت فكر به تو

 ......چاکشه سينه  اشق اولش زن ميكنه فكر سام امير بيچاره
 ....بيچاره هه
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 ...خودتي بيچاره-
 .....بست یخ رگهایم داخل خون و

 ....کشيد خشونت با را اميلي دست
 ....  وضي من ي خونه از بيرون گمشو االن همين-

 توئه؟؟؟؟ دور دور کردي فكر دادم رو بهت
 .... نميكنم دوستيمونم حساب دیگه  اميلي

 ....من ي خونه از بيرون گمشو نميدم بهت دیگه قرون یه
سام فریاد صداي از که کردم خانوادمون به نگاهي  کردم بودند امده داخل امير

 .... بودند  شده رفتارش مات که
 .... زد فریاد

 ....بيار براش رو اميلي سا  مهري
 .... گذاشت اميلي جلوي کوچكي سا  مهري دقيقه چند از بعد

 ....کرد اميرسام به رو اشك از خيس صورت با اميلي و
 ....برميگردم روز یه باش مطمئن امير ميكنم سياه زندگيتو-
 ....اومدي خوش-

 .....لرزاند را خانه هاي شيشه که بود اميرسام فریاد
 .... انداخت اميرسام ي سانه روي دستي و امد جلو  مو رفت که اميلي

 ....پسر ميكردي اینكارو باید اول از- 
 کردین؟؟؟ چيكار شما ؟ميفهمين چي یعني امد جلو بابایي

 ....سام امير ي سينه روي زد
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 ... بيرون انداختي شب وقت این زنتو تو پسر-
 ....تو به باریكال پسر ميبينيم پيشرفت داریم هرروز

 ....بود شده چنگ هایش مشت و ميداد فشار هم به را هایش فك سام امير
 .....رفت باال ها پله از دهد جواب انكه بي

 ....گذاشت زمين روي را  صایش  مو
 .... ميگم همتون براي بشينين

 ....شده چي ميگم
 

 .... پله سمت به من و رفت راحتي مبل طرف به  موجان
 .....دیدم را شكستنش که اميرسامي سمت به

 ...کرد متوقفم  مو صداي
 .....بهتره کني گوش توام حوا اینجا بيا-
 ....ماند ها پله پایين همانجا دلم و رفتم پذیرایي سمت به

 .....هم نگاهم
 .....بهتره باشه تنها االن-

 ....نشستم راحتي مبل روي
 سرم ور دنيا گرفته فرنگي زن یه سام امير فهميدم وقتي پيش ماه چند- موجان

 بود سال ده  اون و بودم خونده گوشش تو حوا ي زمرمه سال١5من  شد خراب
 ....... ببرم بو حتي من اینكه بدون بود شده متاهل
 من سام امير که بودم کم چقدر بچم براي پدر یه  نوان به فهميدم که بود اونجا

 ..... بگيره زن بره یواشكي باید
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ست بعدش ش دیگه گرفته زن که حاال گفتم و کردم جور و جم  و پام و د  هنمي
 ..... کرد کاریش

شو کردم سعي سم زن شنا شونو و نيویور  رفتم حتي.... ب  گرفتم رنظ زیر زندگي
 ....بفهمند اینكه بدون
 ساارکار هرروز داره بزرگي غم ميداد نشااون هم دور از حتي اميرسااام ي چهره

شب و زودتر روزها خيلي حتي و سروقت ميرفت  هخون قبل شب از تر دیر هر
 .... ميومد

 ......اميلي.... گرفتم نظر زیر هم سام امير زن
 بایيزی زن همچين که گفتم تبریك سااام امير به دلم تو دیدمش که باري اولين
 نهونپ همه این اميرسام که دارن آتشيني  شق چه  حتما پس کردم فكر و گرفته
 .....ميكنه کاري

 .... بود سوال برام اومدنهاش دیر و رفتن زود اميرسام ي چهره غم دليل اما
شته آمریكا به اومدنم از اي هفته یه صيم کاراگاه که بود گذ  که همون.... شخ

 تيپ با اميلي9 سااا ت داد خبر و زد زنگ بهم گرفته زن اميرسااام داد خبر بهم
 نبود خوشاانام هم زیاد که اپرا دیسااكو ساامت به و زده بيرون خونه از انچناني

 .....رفته
 نمک سكته بود نزدیك ميدیدم که اونچه از و رسوندم دیسكو به سری  رو خودم

 ....سام امير زن..... من  روس
 ....ميكرد دلبري و ميرقصيد مرد تا هشت هفت وسط برهنه نيمه
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شتم رو صحنه اون دیدن طاقت دیگه ش تير که قلبي با سختي به ندا  به يدميك
 ....دادم آدرس و رفتم تاکسي سمت
شت روزها شف سام امير زندگي از جدیدي چيز هرروز من و ميگذ  ميكردم ک

... 
 چيكار داره نميدونساات و نداشاات خبر زنش از اصااال سااام امير اینكه مثال

 ....ميكنه
فاوت بي خيلي نبود اميلي که هم هایي شاااب ثل ت  زندگي  ادي روزهاي م
 .... ميكرد

 
 .....بود معروف بودن غيرتي به که اميرسامي

گار زمين روي مرد ترین غيرت بي بود شاااده  يا این تو ان ندگي دن  نميكرد ز
 ..... نه یا ميكنه چيكار داره زنش ميدونست نميدونم

 ...... بگم چيزي بهش نميتونستمم
شتم ستم و ایران برگ ست هرجوري ميخوا  اگر مگفت  گردونم برش زندگي به ه

 ..... شه تحریك اومدن براي کم یه شاید شدي اي دیگه کس  اشق تو بگم
 .... دنبالت اومد ميكردم فكرشو که چيزي اون از زودتر اون اما

 ..... گذاشته خودشو تاثير خوندن گوشش تو سال١5 فهميدم که بود اونجا
 ....اميلي.... زنش با اونم اومد باالخره

 ق اشا ادماي نقش نداره تو به اي  القه هيچ بده نشاون اینكه براي ميدونساتم
 ..... بود خوبي بازیگر که هم اميلي ميكرد بازي رو پيشه

 .... اینجا اومد  روسيتون فرداي
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 هی بعد اینكه تا داشااتن بحث جرو باهم هرروز بود اومده قبلش روز هم اميلي
 ..... آمریكا فرستاد رو اميلي هفته

 .... داده طالقش کردم فكر کارش این با
سته بودم فهميده که رو واقعيتي دیگه همين خاطر به   كردمن رو براش رو نميدون
 ..... بشه حفظ اش مردونه غرور تا

 شد پيدا اميلي ي کله و سر که پيش روز سه همين اما
 ..... اومده چي براي حاال ببينم گرفتم تصميم

 .... اميرسام سراغ اومده و کشيده ته پولش فهميدم االن که
 اشتمد ازش که بود هایي فيلم و  كس کردن رو بكنم ميتونستم که کاري تنها و

..... 
 تهدید درحال اونو اونا دیدن از بعد قضا از و گذاشتم سام امير ميز روي اونارو

 ......کنه کنترل خودشو نتونست و دیده تو
 ....مياد کنار خودش با بده فرصت کم یه بهش

 ....  هست اميد برق چشماش تو دیگه حاال اميرسام این
 ......گرفت را  دستانم

يدونم دخترم- هت م مه جلوي کن حاللم کردم بد ب يت ازت ه  ميخوام حالل
 .....رضا دختر

 نبودم ناراحت اومد ساارم به که بالهایي همه این خاطر به  مو از چرا من و
 !!!!؟؟؟؟...

 !!!نبود؟؟؟ که اي اميلي از بودم خوشحال چرا
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 .....نبودم ناراحت داشتم را اد ایش که آتشيني  شق دادن دست از براي چرا
 ..... ميخواست را سام امير دلم االن چرا و

 ......من مال فقط بود من مال حاال که اميرسامي
 

گاه فكر ازین  مات که ام خانواده به کردم نگاهي و آمد لبم روي ابخندي ناخودآ
 ......بودند  مو هاي حرف

 هم مادرجون و خاله رفتن حياط ساامت به و گفتند اي اجازه با مونا و محمد
 .....همينطور

 .... گرفت درآغوشم و شد بلند بابایي
 ....بابا کن حفظ زندگيتو
 .....شام براي بيارش و کن اروم شوهرتو

 ..... که  مویي و ماندم من و رفت حياط به اوهم
 ....کرد بسته و باز را چشمانش اطمينان با  مو

 .....رفت حياط سمت به کوبيدو زمين به را  صایش و
 ..... رفتم باال ها پله از

 ...باشد خودمان اتاق داخل ميزدم حدس
 ..... شدم وارد و زدم در احتياط با

 ....بود حمام داخل ميامد آب شر شر صداي
 را ما تيره چشم خط و بافتم را موهایم زدم را مخمليم رژ ایستادم اینه روي روبه

 ....آمد بيرون حمام از هميشگي ي هوله همان با که ميكشيدم
 .... بود درهم هایش اخم
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 ....هميشه از بيشتر
 ....کردم باز را ریملم در

 ....زدم رویش به لبخندي
 ....باشه  افيت سالم-

 .... کرد نگاه اینه داخل دختر به  ميق
 ....باشي سالمت-

 ....بود مانده دختر  به خيره همانجا هم هنوز رفتم طرفش به و زدم را ریمل
 ....رفتم درآغوشش و گرفتم را دستنش

 ...زدم لبانش بر ریزي ي ه*ب*و*س* و ایستادم پایم نو  روي
 ......برایم بود اولين امروز چقدر و

 .... کشيدم تخت سمت به را دستش
 ....ایستاد ثابت همانجا

 ميكني؟؟؟؟ چيكار-
 .... گفتم و دادم باال را ابرویم  شوه با و کردم بازي زیبایم بافت با
 ؟؟؟؟؟؟ نيست معلوم-

 .....کشيد دستم از خشونت با را دستش
 ..... رو بازیا مسخره این کن جمعش-

 .... کن پا  صورتت از و روغن و رنگ این برو پاشو
 .... شد خم صورتم روي

 ....بلرزه دلم و دست روغن و رنگ با ميخواستم من اگه منو ببين-
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 اشااك گوله گوله یدنت*ب*و*س* ي واسااه که پيش سااا ت نيم تا شااد چي
 ....ميریختي

 .....کشيد خودش سمت به را ام یقه
 ....متنفرم ترحم از من ببين-

 ..... کرد رهایم
 .... کرد تنش را شرتش تي و
 

 ..... بود شكسته را دلم بازهم زدنش پس از چكيد اشكم
 ...را دلم حرف بداند انكه بي بود کرده قضاوتم دوباره

 .... شستم را صورتم و شدم بلند
 ....ميرفت بيرون در از اوهم امدم که بيرون

 .... را من کند نگاهي حتي انكه بي
 .... شنيدم راهم صدایش شكست قلبم

 .... رفتم بيرون در از و کردم مرتب را خودم
 ....نفهمد را چشمانم سرخي کسي کند خدا

صنو ي که که را لبخندم شاندم صورتم روي ميزد داد را بودنش م  سمت به و ن
 ..... رفتم آالچيق

 ....بود بلد خوب را کردن بازي نقش اوهم اینكه مثل هه
 ميكردند رو زیرو را ها کباب و ميكشاايدند قليان و ميخندیدند محمد با جوري

 ......پيش سا تي انگار نه انگار که
 ....نبود خبري هم بابایي و مادرجون از
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 همراه به هم مونا ميكرد نگاه باغ درختان به و ميكشاايد را قليانش هم  موجان
 .....مينداخت سبد داخل و ميكند خوردن سبزي باغچه از خاله

 ....ميچيد سفره معمول طبق هم مهري
 .... رفتم ها جوان سمت به
 ....انداختي راه بویي چه محمد اومممم-
 .... گرفتم اش نادیده قصد از و

 ...خندید محمد
 ....خودش برا آشپزیه پا یه ماشالله شوهرت واال-

 ....بود زیبا لبخندش وچقدر
 ...کرد نگاهم چپكي محمد

 ....نشي غرق بپا خانم آي-
 ...زد داد و

 ....دور به بال ميكنن چيكارا دارن اینا ببين بيا  يال آي
 .....که نزدیم حرفم نكردیم کاري اصال که ما محمدا ميگي چرت کردم اخمي

 .... کرد نگاهمان بدجنس
 یه ميخواین بعدا معلومه قشاانگ ميكنيد هم به شااما که نگاهایي اون با واال-

 ....بكنيد کارایي
 ....محمد حيایي بي از شدم سرخ

 ....رفت درهم اخمش او اما
 .... محمد پشت زد
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 .....بچه باش مودب-
 ....خندید ریز و انداخت باال ابرو محمد

 ....چشم ترسمون از-
 خيس شاالوارت که بكنه اخم یه داره شااوهرت که اي جذبه این با حوا واال

 .....ميشه
 ...خندیدم و کوبيدم محمد بازوي به را مشتم

 .....ذليل زن باش خودت فكر به تو برو-
 ....درآوردم را ادایش

 ....ميكني جيش-
 ....دیگه نكني اذیت منو بخورتت بياد مونا بگم پررو بچه

 ....کرد زنونه را صدایش
جدت- عه تو خوردم پي پي کردم غلط ساار ندف گذر رو ای  هيوال اون با منو ب

 ....درننداز
 ....کرد کاره نيمه را حرفش مونا صداي

 ....جان محمد هيوال کدوم-
 ....شد پنهان اميرسام پشت کشيدو اي زنونه جيغ محمد

 ....نخور منو خدا ترو-
 ....اوهم... خنده زیر زدم پقي

 ..... کرد نگاهش موناچپكي
 .....سوخت بزن روباد اینا بيا-
 .....نكرد تغيير محمد بازي مسخره همه این بعد هم صورتش حالت او چرا و
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 .... کرد نزدیك خود به و گرفت درآغوشش  شق با رفت مونا طرف محمد

 ....خودمي خانم-
 ،...بود آرامش پر چه لبخندش مونا و

 .....بود  اشق مردش که خوب چه گرفت حسرت رنگ نگاهم
 ....داد جون مهري به و زد نان الي از را ها کباب سام امير

 فضااا  طرش و بود شااسااته را ها ساابزي هم خاله بودند امده هم اینا مادرجون
 ....بود پرکرده

 ....يهای سبزي  جب نكنه درد دستت خاله واي گفتم و نشستم سام امير کنار
 .... زد لبخندي خاله

 ...جون خاله باشه جونت نوش-
 ....کرد پر برنج و برداشت را بشقابم سام امير

 ..... گذاشت برایم هم کباب
 .... آمد قلقك دلم توجهش از من و

 ... خوردم کمال و تمام را بود دنيا کباب ترین خوشمزه که را غذایم
 ...روزها این کردم تجربه ترین چقدر من و 

 ....دادم تكيه صندلي به و کشيدم سيري از  ميقي نفس
 .....کرد نگاهم چپكي محمد

 ...ماشالله خورد دیس یه وقت به نترکي -
 ...کشيدم سر را بود ریخته برایم که دوغي ليوان و کردم نگاهش چپكي



 ٢07 سيب سرخ حوا

 ....برگشتيم باغ به و کردیم جون مهري کمك هم کمي خوردیم که شام
 .....ميامد و ميكوبيد زمين به را  واليبال توپ باغ وسط از محمد

 ؟؟.....وسطي مياد کي-
 .... گفتم و کردم نگاهش

 .....شام بعد ميگيریم درد دل داره وسطي حال کي حاال بابا برو-
 ،،..خندید مسخره

 .....شو وسط خرس بيا تو نداره  يب-
 .....کشيدم درهم اخم
 .... ميكشمت پررو بچه

 ... دویدم دنبالش و
 .....ميخندید و ميدوید اوهم

 ....داشتم دوست محمد با را هایم گانه بچه چقدر و
 ....زد داد مونا

 ....کنيم بازي بيا کرد بچگي ببخشش من خاطر به حوا حاال خب-
 ....گفتم خنده با و گرفتم محمد طرف به را  ام اشاره انگشت

 ...... دوستم خاطر به فقط-
 

 .،... اميرسام و من شد قرار
 ...... داور هم جانم خاله و باشند تيم یك تو محمد و مونا و

 ....بود مادرجون داورشان و ميكردند بازي تخته هم بابایي و  مو
 .... افتادیم وسط ما
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سطيم بچگي از ش گل و ميگرفتيم یا ميزدند اي ضربه هر...بود خوب و  یا دمي
 محكم ي به ضر بود شده کالفه انداختن توپ از  که محمد ميدادیم خالي جا

 ... زد من به سریعي و
 ،... انداخت بيرون  را من و

 دوام محمد محكم هاي ضااربه زیر و بود داده دساات از را هایش گل هم امير
 ..... نياورد
 ...ما نوبت دوباره ،و..... شد اونها نوبت

 و مبودی وسااط سااام امير و من که بود آخر دساات کنيم بازي تایي پنج بود قرار
 ....... ميخریدیم بستني باید ميباختيم اگر بود شده جدي بازي
 خوردم زمين که زد من به اي ضااربه محكم ومونا انداختند بيرون را سااام امير

 ....سام امير پاي جلوي دقيقا
 ....بود گرفته درد زانویم کمي
 .. آمدند سمتم به نگران محمد و مونا و کرد بلندم سام امير

 ... بودم شده بهتر هم بودن او درآغوش از بود خوب حالم
 .... گفتم و خندیدم

 ...بگيریم بستني  مرا-
 

 .... کرد هدایت ماشين سمت به و گرفت را دستم محمد
 .... ميخوایم بستني ما  تر سری  لطفا... اومدید خوش-

 ... گذاشت امير پشت را دیگرش دست



 ٢09 سيب سرخ حوا

 ....تنگه وقت اميرجون بجنب-
 ....گذاشت پشتم را دستش و خندید اميرسام

 ...نخوردتمون بستني جا به محمد تا بریم-
 .....کنم  وض را  لباسم تا رفتم  مارت سمت به و خندیدم

 ماشااين ساامت به و کردم تنم همرنگش شاااال با را را رنگم ليمویي ي مانتو
 ....رفتم

 .... نشستم که داخل
 ....بود نشسته اوهم

 ....نداشتم دوست را سكوت این من و افتاد راه حرفي هيچ بي
 ....شد طي حرف بي فروشي بستني تا

 .... هایش ندیدن از زدم نفهمي به را خودم
 ... گذاشتم دستش روي را دستم

 .......حسابي گذشتا خوش چه راستي-
 .....انداخت نگاهي نيم

 ....آره-
 ....کشيدم صورتم روي دستي کالفه

 ...... دیگه بگو چيزي یه سررفت حوصلم بابا اي-
 ....زد پوزخندي

 ....بگو تو-
 ....بخوریم شكالتي بستني امممممم

 ...بخوریم-
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 .... دادیم سفارش هم بستني شدیم پياده
 

 ...من براي فقط اما
 ....زد لب کردو اشاره ام روسري به سر با
 ....جلو بكش-

 ..... کشيدم جلو را روسریم و زدم لبخندي
 .... ميخوردم اشتها با من و گرفتيم را بستني 

 ..... ميكرد نگاهم
 اممممم شكالتيم بستني  اشق من-

 .... بردم دهانش سمت به و کردم پر قاشقي
  بخور توام بيا-

 ....درهمش هاي اخم همان با خورد را بستني
 ....شد ام خيره

 .....چيه واسه کارا این-
 ....دادم باال را ابرویم پر دهان با و گذاشتم دهانم بر قاشقي

 ؟؟؟...کارا کدوم
 .....شدنت مهربون یهویي-

 ....نبودم رفتن طفره اهل
 .... شدم خم سمتش به
 ....بود ام خيره نخورد هم تكان جایش از



 ٢١١ سيب سرخ حوا

 .....کنمش خودم مال ميخوام نيست زندگي این تو من جز به کسي که حاال-
 نيستي؟؟؟؟ متنفر من از مگه چي براي-

 ....گفتي بار هزاران خودت
 .... گفتم خاصي قيدي بي با و انداختم باال را هایم شانه

 نه-
 

 حدیث خوب هاا بچه ميزاررم االن چهل صدو تا چهارده صدو از سالم
 

 .... کرد هدایت ماشين سمت به و گرفت را دستم محمد
 .... ميخوایم بستني ما  تر سری  لطفا... اومدید خوش-

 ... گذاشت امير پشت را دیگرش دست
 .... تنگه وقت اميرجون بجنب-

 ....گذاشت پشتم را دستش و خندید اميرسام
 ...نخوردتمون بستني جا به محمد تا بریم-

 .....کنم  وض را  لباسم تا رفتم  مارت سمت به و خندیدم
 ماشااين ساامت به و کردم تنم همرنگش شاااال با را را رنگم ليمویي ي مانتو
 ....رفتم

 .... نشستم که داخل
 ....بود نشسته اوهم

 ....نداشتم دوست را سكوت این من و افتاد راه حرفي هيچ بي
 ....شد طي حرف بي فروشي بستني تا
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 .... هایش ندیدن از زدم نفهمي به را خودم
 ... گذاشتم دستش روي را دستم

 .......حسابي گذشتا خوش چه راستي-
 .....انداخت نگاهي نيم

 ....آره-
 ....کشيدم صورتم روي دستي کالفه

 ...... دیگه بگو چيزي یه سررفت حوصلم بابا اي-
 ....زد پوزخندي

 ....بگو تو-
 ....بخوریم شكالتي بستني امممممم

 ...بخوریم-
 .... دادیم سفارش هم بستني شدیم پياده

 
 ...من براي فقط اما
 ....زد لب کردو اشاره ام روسري به سر با
 ....جلو بكش-

 ..... کشيدم جلو را روسریم و زدم لبخندي
 .... ميخوردم اشتها با من و گرفتيم را بستني 

 ..... ميكرد نگاهم
 اممممم شكالتيم بستني  اشق من-



 ٢١3 سيب سرخ حوا

 .... بردم دهانش سمت به و کردم پر قاشقي
  بخور توام بيا-

 ....درهمش هاي اخم همان با خورد را بستني
 ....شد ام خيره

 .....چيه واسه کارا این-
 ....دادم باال را ابرویم پر دهان با و گذاشتم دهانم بر قاشقي

 ؟؟؟...کارا کدوم
 .....شدنت مهربون یهویي-

 ....نبودم رفتن طفره اهل
 .... شدم خم سمتش به
 ....بود ام خيره نخورد هم تكان جایش از
 .....کنمش خودم مال ميخوام نيست زندگي این تو من جز به کسي که حاال-
 نيستي؟؟؟؟ متنفر من از مگه چي براي-

 ....گفتي بار هزاران خودت
 .... گفتم خاصي قيدي بي با و انداختم باال را هایم شانه

 نه-
 

 .....داد باال را ابرویش
 ....انداختش زدن حرف صرافت از فروشنده صداي

 ....شما سنتي بستني کيلو نيم اینم آقا بفرمایيد-
 .....گرفت را بستني
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  ممنون-
 .... شدیم ماشين سوار

 .... ميخوردم بستني هنوز من و
 ...کرد من به رو
 ....باش خودت  بسازم تو ترحم رو و زندگيم نميخوام-

 ....زدم ام بستني به دیگري قاشق
 و شااوهر شااده فرصاات وقتي منه زمين تو توپ االن....  زیزم خودمم من-

 ....ندم انجامش چي براي کنم خودم مال و زندگيم
 .... گفتم خنده با و شدم خم سمتش به
صت آدم من- شتر طلبيم فر سه دلم خودم از بي سي وا سوزه ک  خون الكي نمي

 ....نكن کثيف خودتو
 ...شدم خم سمتش به دوباره و صندلي روي نشستم صاف

 .... زیزم ترحمه نمياد تو به که چيزي تنها بعد-
 .... نشستم  قب و یدم*ب*و*س* ناگهاني را صورتش

 ....گفت جدي و برگشت سمتم به
 ...کنه قبول خدا اگه خيابونيم وسط االن... داشتي حيا کم یه قبال-

 ...خندیدم
 ....ميشي پير نخور حرص-

 ....افتاد راه و کرد جا جابه را دنده
 داري؟ نگه نميخواي که رو زندگي باید چرا-



 ٢١5 سيب سرخ حوا

 ... کردم نگاهش کالفه
 نميخوام؟؟؟؟ زندگيمو من گفته کي-
 ....بود خيره رو به رو به
 ...خودت-

 .... کشيدم بستني ته را قاشق
مان... بود قبال مال اون- مه ز نه حل خودش تو چيزو ه  کسااي منتظر ميك

 .... واینميسه
 ....شدم اش خيره

 ....بكنه خودشو کار زمان بزار ميكنه صدق قانون همين توام براي-
 ...زد پوزخندي

 ....چاکمي سينه  اشق که نگو-
 .....خندیدم بدجنسي با
 .....ميكنه ترشح(زنانه هورمون)testesteron بدنم ميبينمت وقتي فقط نه-

 .... کرد نگاهم چپكي
 ...دادم فشار هم روي را لبانم

  تو جون-
 .... دادم ماشينش راحت صندلي به تكيه و کردم مچاله را پالستيكي ظرف

 را ساااام امير که حوایي همان بودم شاااده من.... بود خوب بودن حوا قدر چه
 ... بود ندیده

 
 ...شور پر  شقي ي آستانه در بودم اي پيشه  اشق دختر من
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 ....آهنگش به دادم گوش و کرد لمس رو پلي دکمه دستش
 

 ....زدم لبخندي
 ....بودنش غمگين تمام با... آهنگش نشست دلم به

 ....رسيدیم باغ خونه اهني بزرگ در جلوي شد تموم که آهنگ
 ....کرد باز برایمان را در محمد خود بوقي تك با
 ....خدا به شد آب بستنيا شما کجایين بابا اي-

 خنده اب و گرفت محمد جلوي را بستني پالستيك ماشين ي شيشه از سام امير
 .... گفت

 ...مارو کشتي بابا بيا نترس-
 گفت اي زنونه صااداي با مسااخره به و برد داخل پنجره از را را اش کله محمد

.... 
 .... زیزم هستي اي هاني چه واي-

 ....ژذابت هاي خنده اون قربون
 ....ميخندیدم زدنش حرف طرز از من و

 ....آورد بيرون پنجره از را سرش محمد
 زیاد  زت.... افتاد راه کارمون که ما

 ....بود خوب محمد داشتن چقدر
 ....ميكردم نگاه رفتنش مسير به خنده با
 ...... را تنم ميسوزاند که نگاهي با و ناگهاني برگشت سمتم  به



 ٢١7 سيب سرخ حوا

 .... اما حرف بي
 .... اشقي اد اي همه این با نميفهميدم را نگاهش حرف چرا

 .... گذاشت لبانم روي را لبانش و شد خم سمتم به
 ....طوالني...  ميق

 ....بود ام خيره هم هنوز شد که جدا
 ...زد لب آرام

 نيستم؟ اجبار برات ازم؟دیگه نيستي متنفر گفتي-
 .....زدم لبانش روي کوتاهي ي ه*ب*و*س* حيایي بي با
 نه-
 ...کرد پار  را ماشين و کرد جا به جا را دنده و گرفت را نگاهش-

 ....بودند خوردن بستني مشغول همه باغ داخل
 .... زد لبخندي سام امير به بود نشسته جان  مو کنار که خاله

 ...بود نشسته کنارش که زني و جانم  مو براي کردم هایي فكر چه من و
 ....پسرم نكنه درد دستت-
 ...کردند تشكر همه تك به تك و

 ...نشستيم دادو را همه جواب و داد تكان سري اميرسام
 ....کرد تعارف و گرفت رویمان به رو را خوري بستني ي ها کاسه جون مهري

عد  مونا و محمد هاي خوشاامزگي با گفت و گپ ساااا تي یك  هم آن از ب
 ....بود برگردانده را ام روحيه در شيرین صحبتي

 
 ...بود خوب بودن ها  زیزترین کنار چقدر
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 ....رفتيم اتاقمان به ماهم و ميگفتند بخير شب همه کم کم
 ....شدم ولو تخت روي ها لباس همان با

 ....کشيد دراز کنارم کردو  وض را لباسش اميرسام
 ....خوابيدي مانتو با کن  وض لباستو پاشو-

 .... کردم  وض رنگم یاسي خواب لباس همان با را لباسم و شدم بلند
 ...کمي فقط.... اما کشيدم خجالت کمي نگویم دروغ

 ....گفتم بخير شب و کردم را پشتم و کشيدم دراز کنارش
 ...شد حلقه کمرم دور دستش

 ....گفت خاصي لحن با و
 کوچولو کجا؟خانوم-
 ....برگشتم سمتش به
 ....نميدادند کشيدن نفس امان هایش هب*و*س**

 
 .... شدم جا به جا کمي

 .... ميكردم نفس تنگي احساس
 جا جابه کمي را بود  افتاده گردنم رو که اميرساام دسات و کرد باز را چشامانم

 ....کردم
 ...ميكرد ام خفه داشت که هرچند نشد برداشتنش به راضي دلم

 ..کشيد باالتر  جفتمان روي را را پتو و کرد تر محكم را دستش ي حلقه
 ....کردم نگاه روميزي سا ت به و و بردم باال کمي را سرم



 ٢١9 سيب سرخ حوا

 ... بود نيم و یازده سا ت شد گرد چشمانم
 ....شد مان  دستش که شدم بلند کمي

 ....بچه ميخوري وول چقدر خستم بخواب بگير-
 نم بخواب تو خدا به زشته گذشته یازده از سا ت سام امير واي کردم نگاهش

 ...پایين ميرم
 روي ار دستش کند ایجاد تغييري حالتش در اینكه بدون بسته چشمان همان با

 ....بكشم دراز کرد مجبورم و داد فشار تنم
 . !!!! ...پادگان اومدیم مگه نميكنه فكرم ما خوابيدن دیروقت تا به کس هيچ-

 ....کنيم تفریح مسافرت اومدیم
 .... کرد باز را چشمش یك الي

 ..... ميبارید نگاهش از بدجنسي
 .....  تفریحي چه اونم-

 .... بستم را چشمانم و کردم را پشتم و کرد نگاهش چپكي
 ....ید*ب*و*س* را گوشم ي الله

 .... پرید سرم از خواب دیگه نچ-
 ....گفتم اي کودکانه لحن با
 .... بزرگ آقا بخوابم ميخوام برو-
 .... گرداند برم سمتش به

 ...ميخندید بودند شده باز حاال که چشمانش
 ميخوابي؟؟؟ وضعي این آقابزرگت پيش هميشه شما-
 ... شدم سرخ... خجالت از شدم آب وضعم سرو یادآوري با
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 ..... کشيدم باال گردنم زیر تا را پتو
 ......کردم را پشتم

 ...سام امير بكش خجالت
ستش شت و کرد حلقه کمرم دور را د شاره انگ شگونه اش ا  را ام شانه سر نواز

 ......  کرد لمس
 ....زد ام شانه روي بر اي هب*و*س**
 ...گفت خاصي لحن با و 

 ... منه مال چيزت همه-
 ...  زیزم نميكشه خجالت که خودشه مال که چيزي دیدن از آدم

 .... حرفش از تپيد قلبم
 ... رفت حمام سمت به و شد بلند

 و دمکر تن به را بود افتاده تخت کنار حاال که را رنگم یاساي خواب لباس منهم
 .....کردم صاف را تخت روي

 ....کمرش دور ي حوله همان با آمد بيرون حمام از
 ...نداشتم راهم کردنش نگاه روي حتي

 ...آمد صدایش در پشت از و رفتم حمام داخل سری 
 .... حموم ميرفتيم باهم ميومدي  زیزم-
 هاتن دیروز از که مردي بود شده بدجنس چقدر امروز کردم فكر و خندید بلند و

 .....بود من مال
 



 ٢٢١ سيب سرخ حوا

ستاده اینه روي روبه  آمدم بيرون که حمام از شتش موهاي و بود ای  انهش را پرپ
 ... ميزد

 ايه صااندل همان با ساافيدم بلند فاق شاالوار با را رتگم ليمویي شااوميز منهم
 ..... کردم ست دیشبي

 ... کردم خشك را موهایم و نشستم توالت ميز جلوي صندلي روي
 ....ميرفت ور تابش لب با و بود نشسته تخت که کردم او به آینه از نگاهي

 رژلب زدم را هميشااگي ي گونه رژ و ریمل و کشاايدم باریكي چشاام خط
 ... کرد راضيم هم کالباسي
 ...بستم اسبي دم هميشه مثل و کشيدم باال محكم را موهایم

 .... شد حلقه کمرم دور دستانش که شدم بلند
 ....شدم اش خيره اینه از

 ...حاال مثل ميشد معني بي هرازگاهي که نگاهش به 
 .....ید*ب*و*س* را ام شانه روي

 ؟؟؟...خرید جلفا بریم امروز داري دوس-
 .... دادم تكان را سرم و  زدم لبخندي

 ....اوهوم-
 .... رفتيم بيرون در از باهم

 ....بود زبانش از دارم دوستت منتظر چقدر من و
 ....ميزدند گپ و بودند نشسته پذیرایي داخل مریم خاله و جان  مو

گاه زدم لبخندي فكرهایم از بودم دیده برایشان خوابهایي چه من و  .....ناخودآ
 ....گفت گوشم کنار آرام و فشرد را دستم که
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 .... ميگذره داره چي کوچولوت مغز تو-
 ....کردم پایين باال را هایم ابرو و برگشتم سمتش به
 ....دیگه دیگه-
 ما حضااور متوجه که بودند صااحبت غرق انقدر که  موجان و خاله به رو و

 ....کردیم سالم بودند نشده
 ....دادند را جوابمان لبخند با  مو و خاله

 ....کوشن بابایي و مادرجون خاله راستي
 ...داد جواب  مو

 .... ميزنن قدم باغ تو-
 ....گرفت را  مو حرف ي ادامه خاله
 .... ساکته چه خونه ميبيني جلفا رفتن هم ورپریده دوتا اون

 ...ادیمافت را آشپزخانه سمت به صبحانه براي و گفتيم اي اجازه با خندیدیمو
 ... چسبيد من به  جيب گرمش چاي دادو سالممان جون مهري

 .... کنم  وض را لباسم تا رفتم صبحانه از بعد
شكي مانتوي سري با م شيدم رنگم سفيد شلوار همان روي را ساتن رو  از و پو

 ...رفتم بيرون در
 

 امير هک گذاشتم بود ایستاده سالن داخل من منتظر که سام امير دستان را دستم
 ....گفت پدرش به رو سام

 ... خرید جلفا ميریم ماهم اجازه با پدر-



 ٢٢3 سيب سرخ حوا

 ... گفت من به رو خاله و داد تكان سري  مو
 ...ببينيد هم مونا و محمد همونجا کنم فك جون خاله همراهتون به خدا

 ..... اجازتون با جون خاله ایشالله-
 ..... ودب زیاد نسباتا جلفا تا راه بود کنارم هم سام امير و نشستيم ماشين داخل
 ....دادم تكيه صندلي به را سرم و شدم جا جابه صندلي روي کالفه

 ....کرد نگاهم معترض
 ..... آورده ما براي و خوابش دوباره خانوم بابا اي-
 .... برگشتم سمتش به
 ...ماشين تو ميگيره خوابم کنم چيكار خب-

 .... کشيد را لپم و ميخندید نگاهش
 ....شد گرم وچشمانم دادم صندلي به را ام تكيه دوباره من و
 .... کردم باز رخوت با را چشمانم نگاهش سنگيني احساس با

 ....گرفت جان بازم نيمه چشمان ميان صورتش تصویر
 

 ....دادم بدنم به قوسي و کش و از زدم لبخندي
 ....گفت مهرباني لحن با
 .... رسيدم شو پياده-
 ......کردم نگاه اطراف به
 ؟؟؟؟....رسيدیم  ههه-

 .... خندید
 ... سا ته نيم خانم بله_
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 نه؟ ميشد زیباتر ميخندید وقتي
 

 ....کرد بسته و باز را چشمانش
 ...پایين بریم-

 ...ميداد خوب حس من به این و داشت جریان بازار این تو زندگي هميشه
 ....بود گرفته را چشمم شوميزش همراه به رنگي صورتي جين و کوتاه دامن

 ....ببين اونو امير-
 ..... رفتيم مغازه سمت و راگرفت دستم

 ....ه*ي*ت*خ*ل خيلي ؟ بپوشيش ميخواي کجا ولي قشنگه-
 ..... بپوشم ميتونم که زنونه مهموني تو-

 ....داد باال را ابرویش و شد خم سمتم
 گفته؟ کي-
 .... گرفتم جلویم رو دامن و برگرداندم را رویم ناز با

 ....آمدیم بيرون مغازه از و خریدیم را سایزم کنم پروش اینكه بدون
 ....خریدم تنهایيامون براي بپوشش خودم واسه فقط اینو-
 ......دوباره گرفت رنگ هایم گونه و کوبيد قلبم از من و

 ها مغازه به و بودند خوردن بستني حال در که دیدیم را مونا و محمد رو به رو از
 .....بودند شده خيره

 



 ٢٢5 سيب سرخ حوا

 که مگرفت بازویش از ریزي نيشگون رسيدم که کنارش و رفتم محمد سمت ارام
 ....پرید جا از متر سه

 گرفت را مونا دست و آمد خودش به زود اما ترس از بود شده گشاد چشمانش
..... 

 .....شد ظاهر ما جلوي بوداده جن  ين مزاحم این دوباره  يال بریم بيا-
 ...داد ادامه و رفت برایم اي غره چشم

 .....کن ولش و این خانوم بریم بيا 
 ....کردم رو خنده با
 ....بشي همراه زیبا پري یه با باشه خداتم از پرو بچه برو-
با پري..... اوق- مه این ميره کي زی  شااوهر اون واساااه جون  مو برو راهو ه

 ....بيا اداها ازاین بدبختت
 ...دراوردم برایش شكلكي

 بوق محمد قول به یا مياوردم در شااكلك مياوردم که کم بودم همين بچگي از
 ....ميزدم

 ...گفت گوشم کنار آرام و آمد کنارم اميرسام
 .... بریم بياین زشته بازاریم وسط-

 .....شدیم همراه باهم همگي
 دست چند و ستش هاي شال و مانتو و شلوار ،دوتا ست کفش و کيف یك من

 .... ادکلن و خرید آرایش لوازم کمي هم مونا خریدم ضروري لباس
 ....کردند حساب فقط آقایان معمول طبق و

 .... نشستيم وداخل گذاشتيم ماشين داخل را ها خرید
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 ....آورد بيرون پنجره از را سرش و آمد ماشينمان کنار محمد
 ....چطورید ممد داش مهمون توپ نهار یه با-

 ... خندیدوگفت سام امير
 ...ميایم داریم پشتت برو-
 ....رفتيم دنبالش ماهم و راند تبریز داخل مشهوري رستوران سمت به

 .... شد باز اشتهام غذا مطبوع بوي با رفتيم که رستوران داخل
 ....کنارم هم اميرسام و نشستيم ميزها از یكي پشت شوق با

 .،.. خوردیم نهار کنارهم شوخي خنده با و دادیم سفارش شيشليك همگي
 آرامش و دغدغه بدون هایي لحظه چه و بود خوب بودن ها خوب ميان چقدر

 ..... گذراندیم
 .... ميداشتم نگه لحظه همان در را زمان ميدانستم را آینده اگر

 .....نياید  آینده تا ميداشتم نگه را زمان ایرانمهر حوا....  من آري
 
 .....کشيدم  ميقي نفس و دادم پشتم صندلي به تكيه سيري شدت از
 ....بودا گشنم محمد بده خيرت خدا آخيش-
 ..... جونت نوش-

 ..... گذاشتم بود دستم کنار که اميرسام دست روي را دستم و زدم لبخندي
  ممنون-

 .... حرفي هيچ بي فشرد را دستم
 .... رفتيم خانه سمت به همگي



 ٢٢7 سيب سرخ حوا

 ....جون مهري حتي نبود خبري هيچكس از شدیم که  مارت وارد
شيدو خميازه دائم هم مونا و بو شده خسته واقعا که محمد  سمت به هردو ميك

 .....رفتن اتاقشون
 ....کرد متوقفشان صدایم که
 !!!!کجان اینا  مو وا-

 ...گفت حوصله بي همونجور محمد
 ... ما  ين ددر رفتن حتما ميدونم چه-

 ....خندیدم
 نخوردي منو تا بخواب برو برو-

 .... رفتند اتاق به جفتشان حرف بي
 ....ماهم
 ..... کردم پرت تخت روي هاي لباس باهمان را خودم

 ....بود خوب چه اخيش
 .... انداخت بهم نگاهي نيم

 .... کرد آویزان جالباسي به را کتش و بود وري یه لبخندش
 ...بود مرتب حد از زیاد

 ....کشيد را دستم آمدو طرفم به
 ... کن  وض لباستو شو بلند

 .... انداختم رویم کشيدم پایم زیر  ا را پتو و کردم نگاهش کالفه
 .....نشو توروخدابابابزرگ اميرسام کم ولم-

 ..... آمد سرم باال
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 ....شدیدا بود سفيه اندر  اقل نگاهش
 تختمون؟؟؟ رو مياي باهاش شده کجاهاماليده به لباسا این ميدوني-

 ....کشيد سوت مخم
 ....کردم درشت چشم

 هستي؟؟؟ وسواسي تو-
 ....کرد نگاهم چپكي

 .... کن  وض شو بلند کثيفه رفتي هزارجا لباس این با شما فقط نخير-
 .... کردم را پشتم بيخيال

 .... نميخوام-
 نميخواي؟؟؟-

 ....انداختم باال را ابروهایم و برگرنداندم سمتش به را صورتم
 ..... بخوابم ميخوام نوچ-
 
 .....گرداند برم زور به و شد خم سمتم به

 ....کردم تقال
 ...دیوونه ميكني چيكار

 ...درآورد هم را سفيدرنگم روسري و ميكرد باز را مانتوم هاي دکمه
 ....کردم نگاهش مات

 .... بنشينم کرد مجبورم و گذاشت پشتم را دستش
 ...گذاشت رویش و کرد تا را روسري و دراورد تنم از را مانتو



 ٢٢9 سيب سرخ حوا

 ....کرد نگاهم شيطان
 .....دربيارم یا درمياري-
 ......حيایيش بي از بود مانده باز دهانم-
 ....نميكشي خجالت تو..... تو-

 ...برد شلوارم ي دکمه سمت به را دستش و نشست روبرویم
 ....خب خيلي.... بياري در نميخواي اینكه مثل-

 ....کردم اخم و زدم دستش روي دستپاچه
 ......اونور برو پروو بچه-

 ..... شدم بلند
 ....گرفت درآغوشم پشت از
 ،..ميداد قلقكم نفسهایش هرم گوشم در
 ....هميشه ،... حوا کن گوش حرفم به هميشه-

 ...خندیدم و زدم کنارش
 ....بزرگ بابا اونور برو

 نگمر صورتي راحتي شلوار بلوز با را لباسم منهم رفت حمام سمت به و خندید
 .... کردم  وض

 ...شدم ولو تخت روي و کردم تميز کن پا  شير با را صورتم
 ..... کرد هشيارم حمام در صداي که ميشد گرم چشمانم

 ...دادم فشار هم روي را هایم پلك
 ....ميكردم نگاهش چشمي زیر من و پوشيد را لباسش

 .... بود شده پيدایش بازیگوش حواي روزها این
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 ....بود داده دلم به دل زندگي اینكه مثل
 ...رفت ضعف برایش دلم

 ....زدم تشر خودم به
 ... فقط بود مونده همينت-

 ...کردم نگاهش وجدانم بيخيال
 ....آمد سمتم به

 ....کشيد دراز بود شده مشتر  دوباره که تختمان روي کنارم
 ....کشيد درآغوشم

 .....باش راحت...  چشمي زیر چرا حاال  بزني دید ميخواي که تو-
 ..ميرفت قلبم آباد ناکجا تا هایش خندیدن مردانه و

 ....کمي فقط...  ازفهميدنش کشيدم خجالت کمي
 

 دمسپر بود آرامش فقط برایم که خوابي به را خودم و شدم جا به جا آغوشش در
.... 

 ....شد آرزویم تنها  بعدها که آرامشي
 ... کردم باز را چشمانم تخت خوردن تكان با

 داربي تازه از خبر آلودش پف چشاامان و بود نشااسااته تخت ي لبه که اميرسااام
 ....ميداد شدنش

 ....برگشت سمتم به
 ....شدي بيدار  هههه-



 ٢3١ سيب سرخ حوا

 .... کشيدم اي خميازه و دادم فشار تخت به را خودم
 .... اوهوم-
 .... زشته شبه نه پاشو-
 ....کشيدم تن به را رنگم ليمویي ورزشي ست و شدم بلند رخوت با 

 .... کردم پایم را راحتي دمپایي ، زدم کليپس و کشيدم دستي را موهایم
 .... شدم همراهش و

 ....نكرد  وض را کنش گرم شلوار و  شرت تي هم اميرسام
 ... رفتيم پایين ها پله از

 ....شد بلند ناگهاني محمد که شدیم پذیرایي وارد آمد مي مونا صداي و سر
 نای کشاايدن زحمت که  زیزمون داماد ماه افتخار به قشاانگرو کف بزن به به-

 ....مبكشي راحت نفس یه ماهم تا داشتن نگه اتاق تو دوسا تي یه رو ورپریده
 ...ميخندید که هم اميرسام و کردم پرت سمتش به را دمپایيم لنگه

 مشااغولش مونا که  روسااي لباس ژورنال روي افتاد صاااف هم نازنين دمپایي
 ....بود

 .... طرفم کرد پرت را دمپایي لنگه و خندید مونا
 ....شدم مشغول کارش به دوباره

 ...خواب سا ت ها بچه سالم-
 .... رفتم محمد براي اي غره چشم من و داد را جوابش سام امير

 ؟؟؟...ميبيني چي جونم مونا فدات
 ...کردم نگاه ژورنال به و رفتم سمتش به

 ....کشيد موهایش به دستي کالفه
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 .... نكردم پيدا هيچي هنوز  روسيه دیگه دوماه واال ميدونم چه
 ... زدم لبخندي

 .... نگير سخت ميشه پيدا-
شت ميز روي را یزدي کيك چاي و شاد وارد در از ساالمي با جون مهري  گذا

.... 
 ....کرد مهري به رو سام امير

 .... ميدوني تو کجان اینا خاله و پدر خانوم مهر-
 ... انداخت پایين را سرش خانو مهري

 ...ميبرد حساب انقدر سام امير از چرا نميفهميدم من
 ... زدم تشر خودم به
 ...نميبري حساب خودت اینكه نه حاال 

 ...گرفت وجدانم از را پيشروي اجازه مهري صداي
 .... کنن سواري اسب کم یه  کلبه رفتن مهموناشون با بعداظهري آقا واال-

 ...دیگه هرجاهستن بشه پيداشون باید
 ...کرد تمام را حرفش که مهري

 ...شد باز هم  مارت در
 ... شدند وارد ماماني و جون پدر همراه به جون خاله و  مو

 
 .....کردم سالم همه به و شدم بلند

 ....من بعد هم سام امير و محمد موناو



 ٢33 سيب سرخ حوا

 .... کردم  مو به رو و خندیدم
 ...  مو گردش به هميشه-

 گذشت؟؟؟؟ خوش
 ....داد را جوابم جون مادر

 .... برید امير اقا با روز یه ایشالله حوا بود  الي
ستگي سرتاپایش از که هم  مو س مبلش روي و زد لبخندي ميبارید خ ش  تن

... 
 ....بود خسته حسابي هم بقيه ي چهره
 ... زدیم گپ باهم و نشستيم هم کنار

 هب و شدیم بلند جا از ميكرد د وتمان شام به که مهري صداي با بعد سا تي
 ...رفتيم ميز سمت

 ...... کوبيدم بهم را دستانم فسنجون دیدن با
 .... فسنجونم  اشق من جون مهري کردي چه.... اومممم

 ....زد لبخندي ميكشيد سوپ برایم که مهري
 ....دخترم باشه جونت نوش-

 ....کرد اي خنده محمد
يدي همشااو تو دادیم چي هر ما نداري دوس چي تو واال-  من گفتي بلع

 .....ميبري کجا همرو این نميدونم  اشقشم
 .... خندید هم مونا

 .... داري دهن ماشالله حوا خدا به ميگه راست-
 ،....بردم کاسه داخل را خوریم سوپ قاشق و کردم نگاهش چپكي
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 .... کرد اخمي خاله
 .....ميشمارید هاشو لقمه نشستيد بچمو دارید چيكارش-
 ....خندید محمد 

 ... شده خارج شمارش از هاش لقمه این واال-
 ..کردم نگاهش تيز

 .... نمكدون-
 خوش جا لبشاااان کنج لبخند ما بحث دیدن از که  مو و بابایي و جون مادر
 ....ميخورد غذا فقط سام امير و ميخندید هم مونا بود کرده

 ....صورتش حالت در تغييري هيچ بي
 .... شدم غذایم مشغوا و زدم لبخندي دیدنش با

 بخير شااب ميبارید شااان چهر از که اي خسااتگي با ها بزرگتر شااام از بعد
 ....گفتند
 .... آمد نمي خوابمان که ماهم
 اب مونا که بودیم زده زل دیوار در به حوصااله بي و بودیم نشااسااته کالفه همه

 ... گفت هيجان
 ...کنيم چيكار فهميدم-
 .... برگشت بود دستش که اي دس سي با و باال رفت و

 ... شد شل نيشش دي سي دیدن با محمد
 ...بخورم بدرد همسر قربون آخ

 ... آوردم بيرون را زبانم



 ٢35 سيب سرخ حوا

 اوق-
 

 .... کرد نگاهم چپكي مونا
 ...ذقنبوت-

 ؟؟؟؟.. آوردي چي حاال خب خيلي خندیدم
 و دیدهج آخرشاه کنيد ساكته ترس از صابح تا آوردم چيز یه گرفت باال را فيلم

 .... باحال
 ...بود تابش لب مشغول و نميگفت چيزي که هم سام امير

 شتبرگ  لواشك تخمه و پفك و چيپس سيني با و رفت آشپزخانه داخل محمد
.... 

 که هم ها چراغ گذاشااتم تلویزیون روي به رو کنارهم بالشااات چهارتا منهم
 .... گرفتم را سام امير دست کردیم خاموش

 .... دیگه  اینجا بيا-
 ...کشيد دراز بالشت روي محمد دیگرش دست کنار و نشست کنارم

 ...کرد پلي را فيلم هيجان با مونا  
 ....ميخورد پفك تند تند مونا نشده شروع فيلم هنوز

 ... خندیدم
 ....بابا تر آروم مسابقستا فردا تمرین امروز مونا-

 ... شد شروع فيلم کرد باز دهان تا مونا
 ....شدیم تلوزیون به خيره همه حرف بي
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نه به که مونا بودیم فيلم اواسااط له محمد بغل ترس ي بها  و بود شاااده مچا
 .... ميخورد چيپس استرسي

 ... ميشكست تخمه بود فيلم به حواسش ي همه هم محمد
 ....بود شده تلوزیون به خيره هم اميرسام

 .... شدم نزدیك اميرسام به بودم رفته سكته مرز تا اینكه با هم من و
 شااانپدر به ميترسااند وقتي که ننر هاي بچه مثل که آمد مي بازي لوس نظرم به

 .....شوم نزدیكش ميچسبند
 يلمف سكوت کنند سالخيش ميخواسنتد که زني جيغ صداي که بودم فيلم محو

 .... شكست را
 .... پریدم جا از
 ....کشيد درآغوشم حرف بي و برگشت سمتم به
 ....گفت آرام گوشم در و
 دمش گم آغوشش در و بستم را چشمانم ترسيدي ميدونم کوچولو درنيار اداي-

.... 
 .... نميترسيدم هم مرگ از لحظه این هيچ که فيلم
 .... ميكرد پرت فيلم از را حواسم تلخش گرم  طر بوي
 ...ید*ب*و*س* را سرم روي
 ....گفت آرام

 ....اتاق تو ببرمت فيلم وسط نزار....  نكن شيطوني-
 ....شدم خيره فيلم به و خندیدم ریز



 ٢37 سيب سرخ حوا

 
 ....کرد خاموش رو دستگاه مونا شد تمام که فيلم

 ....نداشت حرف بودا توپي فيلم  جب ميگم-
 .... کردم محمد به اي سراشاره با و کردم نگاهش چپكي

 ..... شجاع که توام-
 ....کشيد درآغوشش را مونا محمد

 .....شجا ه چي؟؟؟خانومم پس-
 ..... رفتم اي غره چشم

 .... اوق-
 بهم یاشونباز لوي این با منو حال دوتا این تا بخوابيم بریم پاشو سام امير پاشو
 ....نزدن
 .....شد بلند جا از ميخندید مردانه سام امير

 ....ها بچه بخير شب-
 ....درآورد اي زنانه صداي هم محمد

 ....موآچ مواچ  شقوليا بخير شب-
 ....بود گرفته خندم اش شده غنچه لباي اون با محمد ي قيافه از

 .....  زیزم بریم گذاشت پشتم را دستش و مسخندید سام امير
 ....بخير همگي شب

 ..... رفتيم اتاق سمت به و گفتم بخير شب باخنده
 ....کنارم اوهم و کشيدم دراز تخت روي

 ..... شدم خيره سقف به



wWw.Roman4u.iR  ٢38 

 

 ....نمياد خوابم من امير
 ...گذاشتم شكمش روي را دستم و برگشتم سمتش به
 ...تواما با سام امير-

 .... کرد نگاهم
 ....کنيم چيكار ميگي-
 ؟؟؟؟..... گردي شب بریم  اوممممم-

 ....ید*ب*و*س* را ام گونه
 .....بپوش لباس

شي شلوار روي و شدم بلند ذوق با شيدم سفيدي  بایي مانتو ام ورز  الش پو
 .... انداختم سرم روي هم سفيدم

 .....بود شده خيره من به منتظر بود بوداشته را موبایلش و سویيچ و کيف
 ....است ترسنا  چقدر اینجا هاي شب کردم فكر من و رفتيم باغ سمن به

 .... شدیم ماشين سوار
 ..... کرد نگاهم

  بریم؟؟ کجا خانم خوب-
 .....ببينيم  تا بيفت را حاال-
 

 .... کرد جا به جا را دنده و زد لبخندي
 ....  ميگشتيم هارا خيابان هدف بي همينجور

 .... بگویيم چيزي هم به اینكه بي



 ٢39 سيب سرخ حوا

 .... کردم نگاه سا ت به
 .....بودیم گرفته سكوت ي روزه بود سا ت نيم ما و بود دو سا ت

 .... کردم نگاهش
 .... دیگه بگو چيزي یه  سررفت حوصلم سام امير-

 ....اخمووو.... ساکت بود همينجور هميشه
 ....ميخندید اگر ميكرد مرحمت

 ....گفت کند نگاهم اینكه بدون 
 ...برميگردیم فردا پس-

 ....دادنش حكم از گرفت دلم
 ...ميخواست نظر منهم از کاش اي

 ....کردم درهم اخم ناخوداگاه
 ....ميام اینا محمد با ميمونم من-

 ...کرد اخمي
 ...خونه برميگردیم باهم... نكرده الزم-

 .... بود کرده گل لجبازیم
 ....زوره مگه بيام نميخوام-

 ....شه باز دلم بمونم ميخوام
 ... سام امير مقابل ي یكدنده حواي از امان اما بمانم نميخواستم

 ....شد خم سمتم به و ترمز رو زد محكم چراغ پشت
 ...نبود هم سانت یك صورتم با اش فاصله

 ...زندگيت خونه سر مياي من با کافي اندازه به شده باز دلتم.... زوره آره-
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 ... کردم چهارراه به نگاهي
گاه  من به را گلهایش چهارراه همين ساار... افتادم فروش گل دختر  یاد ناخودآ

 ....فروخت
 چيزي که گرفتم سكوت ي روزه هم من و افتاد راه حرف بي شد سبز که چراغ
 ... کرد جلب را توجهم خيابان کنار

 ...خوابيده و شده مچاله که دختري شبيه چيزي
 

 .... گرفتم شيشه جلوي را دستم زده هول
 ....بغل بزن.... بغل بزن اميرسام-
 ...زد راهنما و برگشت سمتم به تعجب با
 ؟؟؟؟ شده چي-
 ...دویدم  قب به و شدم پياده حرف بي ایستاد تا
 .....بود معلوم رنگش سفيد شال اینجا از که جاني بي جسم سمت به

 ... رسيدم سرش باالي
 ... زدم زل معصوم دختر  سفيد و استخواني صورت به
 ....نگاهش با داد هدیه  شق من به که همان بود فروش گل دخترم همان او

 ...گرفتم دستش در را دستم و  زدم زانو کنارش
 ... بود سرد سرد

 .... مرگ تعفن بوي از منزجر من و
 .... گرفتم آغوشم ميان را سرش و نشستم کنارش کامل



 ٢٤١ سيب سرخ حوا

 .... کرد باز سختي به را چشمانش
 ....ميزد لب افتاده بيرون اب از که ماهي مثل

 مك...ممممم... .... ...... -
 .... کرد گرم را دلم سام امير هاي قد  صداي

 .... کردم نگاهش
 ...بود شده سرخ چشمانش دختر  دیدن با

 ...انداخت پایين را سرش
 .... بيمارستان بریم ماشين تو بزارمش بپوشونش-
 ....شد کشيده دختر  پاهاي به نگاهم سام امير حرف با

 ....شد منجمد رگهایم در خون
 ... ميدیم چه من خداي
 .... بود خون در غرق شلوار بي دختر 

 ....بودم نكرده نگاهي که بود صورتش به حواسم انقدر
 ....انداختم نگاهي اطراف به و دادم فرو را بغضم

 خودش مال شااك بي که بود افتاده اي پاره پاره و کهنه دامن تر آنطرف متر چند
 ....بود

 .... کردم پایش را دامن سختي به
سام شد سالش١٢ زور به که دختر  امير  صندلي روي و گرفت آغوش در را مي

 ... خواباند ماشين
 .... گرفتم آغوش در را سرش و و نشستم کنارش

 .... ميكرد ام خفه بغض
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 .... ميشود نابود کنم گریه بود من به چشمش دختر  که کنم چه اما
 زنده روحش بماند زنده دختر  کاش اي...  باشد نيامده سرش بالیي کاش اي

 .... بماند زنده جسمش.... باشد
 
 ... رسيدم بيمارستان به

 ....دیگر بود شده بيهوش هم دختر 
 ...گذاشت تخت روي دختر  اميرسام
 .... ميكرد هدایت اتاقي سمت به را دختر تخت  جله با پرستار
 .... گرفتم دستهایم ميان را سرم ميآمدند پرستارها و ميرفتند دکترها
 ....CPR اتاق در به دوختن چشم از بودم خسته
 .....یا برميگشتن مرگ از مردم که اتاقي

 ...بود ام جمله ي دنباله که اي یا به کنم فكر نميخواهم
 .... بود احيا اتاق داخل هنوز کوچك دختر  و بود گذشته سا تي

 ....مينوشت چيزي اش شاسي دکترروي و شد باز اتاق در
 ...  آمد بيرون که اتاق از

 ....کرد اميرسام به نگاهي و شد من به خيره
 ؟؟ کيه داخله که مریضي همراه

 ....پریدم جا از
 ... بفرمایيد-

 ...انداختم بود زده اش سينه روي که اسمش به نگاهي



 ٢٤3 سيب سرخ حوا

 ....زنان متخصص نظري پریوش
 ....صدایش از ميشنيدم غم چرا من و
 ...خدمتتون بدم توضيح تا اتاق داخل بيارید تشریف-

 ....رفتيم اتاق داخل
 ....بود من با صحبتش روي کرد نگاهم

 ...دارید بيمار با نسبتي چه-
 ...زدم گره درهم را انگشتانم

 .... هيچي-
 .... کشيد  ميقي نفس گذاشت ميز روي را  ينكش

 ...گرفت را حرفم ي دنباله سام امير
 ....کردیم پيدا....  چهارراه حوالي رو دختر این راستش-

 ...داد تكيه و گذاشت ميز روي را دستش دکتر
 ....من معاینات طبق و سالشه یازده حدودا دختر این-

 ...برایش بود سخت گفتنش انگار بست را چشمانش
ته صااورت به نفر هفت یا شاايش حدود دختر این به-  تجاوز جمعي دساا

 .......کردن
 .....داد ادامه و کشيد  ميقي نفس

 
 .....بمونه هم زنده اگر گرچه داره خون به احتياج و داده دست از زیادي خون
 ...پریدم دکتر حرف وسط

 هست؟؟؟؟ مرگش امكان یعني-
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 .... بودم مرده چندبار دکتر هاي حرف از ميداند خدا
 ....حرفش از ایستاد قلبم

 ....گذاشت اش شقيقه روي را دستش
 .....درصد 90 از بيشتر-

 .... کردم سام امير به نگاهي
 .....بود درهم صورتش و بود شده مشت دستهایش

 ....پراندم جا از دکتر صداي
 

 ...باشيد کنارش ميكنم پيشنهاد بهتون
 .....بياره دووم صبح تا نهایتا

 ...داد فشار را چشمانش
 ...بخرید براش ميخواد چيزي ميرسه ماليتون وس  اگر-

 ....رفتم در سمت به  حرف بي
 .... برگشتم دکتر سمت به
 ....ميدم بهش من...  داره الزم خون گفتيد-

 ....داد تكان سري دکتر
 چيه؟ خونيت گروه....  باشه اما نداره اي فایده ميدونم گرچه-

-AB 
 ....داریم نياز منفيo خون به متاسفانه

 ....کردم نگاه ملتمسانه امير به



 ٢٤5 سيب سرخ حوا

 ...انداخت زیر را سرش
 ....مثبته o خونيم گروه من-

 .... شد دود یكجا اميدم تمام
 .... کشاندم اتاق داخل به را خودم

 ....دستگاه همه ان زیر بود معصوم چقدر من خداي
 .... شد ام خيره رنگش آبي زیباي چشمان با

 .... رفتم جلوتر
 ....برداشت را اکسيژن ماسك سختي به
 چيه؟؟؟...چ..... مت....اس.....ا-

 .... زدم لبخندي
 ....نبارد اشكم که کاش اي

 .....حوا-
 .....زد لبخند

 ....ابم... ل.... گ....  م..... من-
 ....کشيدم موهایش روي دستي

 ....خانوم گالب قشنگي خيلي تو-
 .....رفت درهم اش چهره

 ....نبودم کاش اي-
 ....بود خارج من در  از دردش

 .....خندیدم درد از پر خندیدم
 ...ميلرزید ابيش هاي گوي
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 نه؟؟؟ گه....م... یرم...یم....م.. ارم..د.... من-
 ....نترکد بغضم تا دادم جان

 بخوري؟؟؟؟ داري دوست چي بگو حرفا این جاي به آخه حرفيه چه این-
 ...شدي ضعيف ميگفت دکتر...بگيرن برات بگم
 ....نگاهش زد برق

 وردي؟؟؟... خ و.. ت.... زس... شم....خو  ناس....نا....آ-
یا یا... خدا جا تو از ميخواهم مرگ خدا ناس ي مزه من از کودکي این نا  را آ

  از شدم متنفر خودم از...  ميپرسيد
 ...دنيایم بودن مسخره از هایم ناليدن

 ........لبم روي نشاندم لبخند زور به
 ....ایه مزه چه ببينيم بخوریم باهم بگيره ميگم االن نخوردم منم-
 

 ....آمد داخل پرستار
 ....کرد تزریق چيزي سرمش داخل

 .....گفت من به رو
 ....فعال باشيد بيرون-

 .... بودم نشسته بيمارستان صندلي روي
 ... بياورد را آناناس هاي کمپوت تا اميرسام منتظر

 ....است کوچك دنيایم چقدر که کردم فكر این به و گرفتم دستهام ميان را سرم
 .... هایم خواسته 



 ٢٤7 سيب سرخ حوا

 ...... را هایم گریه دليل بي دليل.
 باشد آناناس خوردن مرگ دربستر کوچك دختر  آرزوي تنها که ميشود چه اما

..... 
 ..... بخورم تا ميكرد التماسم مادرجون زمين ميخوردم وقتي که همان

 .....ميگفتم اه و ميامدم ناز من و
صه من کوچك هاي کودکي در دختر  آرزوي تنها که شد چه ست شده خال  ا
.... 

 ....چكيد ام شده مشت دست روي اشكم
 ....بود گرفته جلویم را کيسه اميرسام کردم بلند را سرم

 .... دادم تكان سري و گرفتم را ها کمپوت ي کيسه 
شت چيزي....  نگفت چيزي اوهم شمهاي اما بگوید که ندا  خبر پرخونش چ

 .....ميداد درونش از
 و شد رد کنارم از شتاب با پرستار که  بروم داخل تا شدم بلند و گرفتم را کيسه
 .... رفت گالب اتاق داخل
 ....دویدند اتاقش داخل هم دکتر پرستارو چند سرش پشت
 ..... بودم شده گيج

 .... بودم ترسيده
 ..... بودند بسته را پایم انگار اما بدوم داخل به منهم ميخواستم
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 بوي  جيب که بودم اتاقي در به خيره طور همان من و گذشت قدر چه نميدانم
 دهنشاا براورده هنوز آرزویش تنها که گالبي مرگ از ميترساايدم من و ميداد مرگ

 ...بود
 ....بود نگرفته آرام  کوچكش دل هنوز
 .... چكيد اشكم ي قطره

 ....پيچيد ام دورشانه اميرسام دست
 ... نميكرد آرامم اوهم آغوش حتي

 .... بماند زنده گالب ميخواستم من
 ....شود براورده کوچكش دل آرزوهاي ميخواستم

 ...چه نماند اگر واي
 ....اگر

 ... آمد بيرون اتاق از دکتر
 .....دویدم سمتش به اختيار بي

 ....دهانش به دوختم چشم نگران
 ..... برنمياد دستمون از کاري گفتم....  متاسفم-
 ....دادیمش دست از

 ....افتاد زمين روي هم کوچك گالب آرزوي کيسه و خوردم ليز زمين روي
 ...بياورد دوام نتوانست...  نرسيد آرزویش به او
 اميرسااام چشاام از که اشااكي دیدم من و کرد خداحافظي سااياهش دنياي از

 ....چكيد



 ٢٤9 سيب سرخ حوا

 ....کرد بلند زمين روي از مرا شدو خم
 ... رفتم فرو درآغوشش

 .... گالب رفتن براي زدم هق
 ....  کوچكش دل براي کوچك

 ....درنيامد هم صدایش کسي و رفت که دختري...  شد که ظلمي براي
 .... کرد پر برایم آبي ليوان و نشاندم سام امير

 ... رفت گالب کارهاي دنبال
 

 هاي کار دلمان تمام با شااود برگزار خوب تامراساامش کردیم را تالشاامان تمام
 .... دادیم انجام را مراسم

 ....اشك جاي ميبارید خون چشمانم هردو از من و
 .... ميكردند قبر داخل را کوچكش تن که زماني از واي

 ميخوابيدند باید رذل حيوانات آن او جاي به خوري حق ین از بودم شدم دیوانه
 .....خا  این در

 ....ميكند امتحان را هایش بنده خدا ميگویند
 

 متجاوز؟؟؟؟ با است دختر  امتحان ساله١١ دختري به تجاوز
 

 بعداز حاال فرسااتادم اي فاتحه و زدم بود رویم به رو که قبري به ضااربه دو
 .... بود شده بهتر کمي حالم روز ده گذشت

 .... برگرده شب و بره صبح شد مجبور شرکتش کاراي انجام براي هم سام امير
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 مکرد باز را شكالت ي بسته راتكاندم لباسم روي هاي خا  و شدم بلند جا از
 .... گذاشتم مظلومم گالب قبر روي و

 .... رفتم  مارت سمت به و شدم ماشين سوار
 ...بود سررفته ام حوصله هم  مارت از راستش
 آنها دنبال هم بقيه و بودند رفته تهران به  روسيشون کارهاي براي مونا و محمد

 .... رفتند
 ...... بودم کرده را زندگيم و خانه هوس منهم

 ....شدم ایستادن در جلو که پليس ماشين و سرباز متوجه شدم که خانه نزدیك
 ....کردم بيشتر را سر تم
 ...ميكرد بحث و بود در جلوي هم  موجان رسيدم که در جلوي

 .....شدم پياده
 ...کردم اخم

  موجان؟؟؟؟ شده چي-
 ... کشيد موهایش به دستي  مو

 ....اومدن تو و اميرسام دنبال واال-
 .... برگشتم سمتشان به باتعجب

 را توجهم اساات معتاد بود معلوم و داشاات اي کهنه و پاره هاي لباس که مردي
 .... کرد جلب

 .....پوش ژنده مرد از گرفتم نگاه
 ....پرسيدم سرباز به رو
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 بفرمایيد؟-
 .....کشيد موهایش به دستي است کالفه بسيار بود معلوم که سرباز

 ...شده شكایت همسرتون و شما از خانوم واال-
 

 بعداز حاال فرسااتادم اي فاتحه و زدم بود رویم به رو که قبري به ضااربه دو
 .... بود شده بهتر کمي حالم روز ده گذشت

 .... برگرده شب و بره صبح شد مجبور شرکتش کاراي انجام براي هم سام امير
 مکرد باز را شكالت ي بسته راتكاندم لباسم روي هاي خا  و شدم بلند جا از
 .... گذاشتم مظلومم گالب قبر روي و

 .... رفتم  مارت سمت به و شدم ماشين سوار
 ...بود سررفته ام حوصله هم  مارت از راستش
 آنها دنبال هم بقيه و بودند رفته تهران به  روسيشون کارهاي براي مونا و محمد

 .... رفتند
 ...... بودم کرده را زندگيم و خانه هوس منهم

 ....شدم ایستادن در جلو که پليس ماشين و سرباز متوجه شدم که خانه نزدیك
 ....کردم بيشتر را سر تم
 ...ميكرد بحث و بود در جلوي هم  موجان رسيدم که در جلوي

 .....شدم پياده
 ...کردم اخم

  موجان؟؟؟؟ شده چي-
 ... کشيد موهایش به دستي  مو
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 ....اومدن تو و اميرسام دنبال واال-
 .... برگشتم سمتشان به باتعجب

 را توجهم اساات معتاد بود معلوم و داشاات اي کهنه و پاره هاي لباس که مردي
 .... کرد جلب

 .....پوش ژنده مرد از گرفتم نگاه
 ....پرسيدم سرباز به رو
 بفرمایيد؟-

 .....کشيد موهایش به دستي است کالفه بسيار بود معلوم که سرباز
 ...شده شكایت همسرتون و شما از خانوم واال-
 

 ....زد گره هم در را هایش دست و انداخت مرد  به نگاهي سرهنگ
 اما خواسااتم توضاايح شااما از اول خاطر همين به و زدم حدس من راسااتش- 

شه طي باید قانونيش روال شب و ب شيم خدمتتون در باید رو ام  ماش ولي....با
 ..... کنيد حيثيت اد اي شد بسته پرونده اینكه بعداز ميتونين

 ....ببرید تشریف ميتونيد ضمانت قيد به هم االن البته
 ....وثيقه آوردن براي زدم زنگ  مو به و گفتم اي اجازه با و دادم تكان سري

 ...انداختم رویم به رو ي بيچاره مرد  به نگاهي
 ....نشد سرهنگ و من خاي حرف متوجه اصال گمانم به و بود خواب هنوز

 ... پيچيد گوشي داخل  مو صداي
 ...دخترم بيارم وثيقه شرکت از رفتم... نزدیكم.. ميام دارم حوا جانم-
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 ... زدم لبخندي
 .... مسایل این تو بود وارد من از بيشتر  مو اینكه مثل

 ...منتظرم  موجان باشه پس-
 ....کردم قط  را گوشي

 .... نشستم سرجایم و
 و داشت سال35 از کمتر شاید بود جوان خيلي انداختم سرهنگ به به نگاهي

 .... بود خوشتيپ و مودب هم بسيار
 ....بياورند چاي تا گرفت تماس کردو نگاهم کمي اوهم

 ...خندیدم
 ...ميارن هم چاي برام هستم شانسي خوش متهم چه من-

 ... زد لبخند
ستيد متهم شما- ستعالمي به توجه با من نظر به ني  ايه حرف تمام شده که ا

 ما پيش ضمانت یه فردا تا قانونيش مراحل کردن طي براي اما داره صحت شما
 .... بهتره باشه
 .....پسر موتون البته

 ...کرد برگه به نگاهي
شریف باید هم ایرانمهر سام امير جناب گاهي بيارن ت ست تبریز گویا آ  البته نني

 ااینج به سااواالت به دادن جواب براي همكارانم فرودگاه بيان اینكه محض به
 .... ميكنند راهنمایيش

 نگران.... مينشست رب  و9 سام امير پرواز و بود١0...  کردم سا ت به نگاهي
 ...ميشد شوکه حتما...  شدم
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 .... کرد احترام اداي سرباز و خورد در به اي تقه
 ...اینجاست ایرانمهر آقاي قربان

 
 ...زد لبخندي سرهنگ
 ..... موجانتون از اینم بفرمایيد
 ....انداختم پایين را سرم و خندیدم

 سالم-
 .... گرفتم باال را سرم اميرسام صداي با

 .... چرخيد سرهنگ و من ميان نگاهش
 .....دادیم را سالمش جواب

 ... آمده  مو ميكردم فكر سرهنگ مثل منهم
 :گفت سرهنگ  
 از اي پاره براي رو شااما بودیم مجبور ما ایرانمهر جناب معذرت  رض با-

 رو جریان کامل طور به برامون  موتون دختر گرچه کنيم احضااار توضاايحات
 ...بود صحيح هم هاشون حرف تمام استعالم طبق و گفتن
 هانشااالل دادگاه تشااكيل از بعد و بود خواهيد آزاد فردا تا ضاامانت قيد به شااما
 انيخ کریم آقاي  ليه ميتونيد هم شما و گردوند برخواهيم خدمتتون  رو وثيقه

 ....کنيد حيثيت اد اي
 ميز روي سرش کامال و بود چرت در هم هنوز که مردي روي نگاهش سام امير
 ....شد اش خيره....  افتاد بود
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 ....کرد نگاه من به و
 ....ميخوانم خشم نگاهش از چرا من و
سرم و من االن خب- ستگير جرمي چه به هم ضيحي هيچ من به شدیم د  تو

 ....نشده داده
 .... گرفت تعجب رنگ سرهنگ نگاه
 ....گرداند را نگاهش اميرسام و من بين

ستش  و زننمي را خاني کریم گالب یعني دخترشون قتل اتهام شما به آقا این را
 ....دارن دیه اد اي

 ....بود شده  وض لحنش  سرهنگ چرا و
 ....خورد اي تقه دیگر بار در

 ....گذاشت احترام سرباز
 .... چایتون قربان-

 اميرسام جلوي سرهنگ ي اشاره با را دیگر چاي و گذاشتند من جلوي را چاي
.... 

 ....ميرسه هم وثيقه انشالله بخورید رو چایتون تا شما-
 

 .... بردم دهانم نزدیك را چاي
 ....کردم حس را نگاهش سنگيني
 ... کردم نگاهش

 ....دارند جنگ سر چشمانش کردم حس چرا و
 ...داد را  مو آمدن خبر و  کرد احترام اداي و شد داخل سریاز
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 .... کرد آزادمان و گذاشت را وثيقه  مو
 بر نميكنم شااكایت ميدانسااتم ولي شااد چه نفهميدم هم مرد  ساارنوشاات

 .... ليهش
 .... نداشت دادن دست از براي چيزي

 .....حرف بي شدیم ماشين سوار
 ....شده سنگين ماشين سكوت که ميكردم حس من و

 ....کردم  موجان به رو
 وصيغه بابت ممنونم  موجان مرسي-
 ...بابا بود وظيفه-
 ......سكوت دوباره و

 ... نداشتم رو شكستش توان منهم
 ....بود کرده اخم دليل بي بدجور سام امير

 .... کردمه سكوت منهم
 بودیم خسااته همگي ماهم رفت اتاقش ساامت به  مو شاادیم که  مارت وارد
..... 

 .... کشيدم سر از را ام روسري و کردم باز را اتاق در
 ....انداختم تخت روي را خودم و درآوردم را مانتوم
 ....ميكرد باز را پيراهنش هاي دکمه اوهم

 ؟ خونه بریم فردا پس اميرسام ميگم-
 .... کردم نگاهم



 ٢57 سيب سرخ حوا

 ....بریم-
 خوبي؟-
 ...نه-

 .... انداختم باال ابرویي
 چرا؟؟؟-

 .... شد تر نزدیك
 ....کوبيد ام سينه توي بود درآورده که را پيراهنش

 
 ....  ميشنوه گل ميگه گل داره انتظامي نيرو سرهنگ با زنم دیدم چون

 ....کرد ریز را چشمانش
 ....باشي دوميش که مياره چایي متهماش از یكي کدوم براي-
 ..  گفتم ناراحتي با
 داري؟؟؟؟ شك من به ؟؟؟؟ تو ميگي چي-

 .....شد صورتم نزدیك و کرد نگاهم چپكي
 ....ميخورد لبهایم به نفسش که نزدیك انقدر

 ....زد لب آرام
 .....ميزدم آتيشت بودي واینستاده من جلوي اینجا االن که داشتم شك اگه-

 .... اینه حرفم
 .....بزني کسي واسه ميكشه منو بار هزار که لبخندایي از نمياد خوشم

 .... زد ام گونه بر اي هب*و*س**
 .....بخوري چایي غریبه مرد با نمياد خوشم
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 .....ید*ب*و*س* رو بينيم روي
 ...... تو

 ...مني مال
 ....ميشناسم رو مردا نگاه من
 .....حوا نيومد خوشم اصال زنمي فهميد وقتي تعجبش از....  تو به نگاهش از

 ....تم*ب*و*س*ب آنكه بي گذاشت لبم روي را لبش
 .... کنه نگاه من زن به نداره حق کسي-

 .....نگاه حتي
 .... یدنم*ب*و*س* به کرد شروع
نگ برایش دلم منهم عداز بود شاااده ت  کمي فقط.... کمي دلم روز ده ب

 .... ميخواستش
 
 .... کوبيدم رویش دستم با و کردم باز را چشمم یك سا ت زنگ صداي با

 ...بود  مرم صداي بدترین شك بي
 ...کردم نگاه سا ت به بازم نيمه چشم یك همان با
 ... بود 7

 .... رفتم سرویس سمت به و زدم کنار را پتو و کشيدم اي خميازه
 ....دادگاه تا داشتيم وقت سا ت یك

 ... کردم خشك را صورتم
 ....نشستم تخت روي سام امير کنار
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 ....دادم تكانش
 .... دیره شو بلند سام امير
 ..... کرد باز را چشمش یك

 ....سا ت چنده-
-7  
 ....اینجا بيا-

 ...کرد باز را آغوشش
 ....گرفت آغوش در مرا

 ....بمونيم اینطوري یكم دارم احتياج...  سختيه روز-
 ...گذاشتم قلبش روي را سرم و بستم را چشمانم

 ماندم همانجا سا تي رب 
 .... گرفت آغوشم در تر تنگ که شوم بلند جا از خواستم

 ....همينجا بمون-
 .... ها دیره سام امير-
 ... شدم بلند جا از 

 .....اوهم
 
 .... آمدیم بيرون دادگاه در از

ستعالم بود گفته سرهنگ که همانطور ستان از ا  ار هایمان حرف صحت بيمار
 ...شد صادر حكم راحتي به و بود کرده ثابت
 .....کردم حلقه اميرسام بازوي دور را دستم
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 ....چطوري توپ ي صبحونه یه با-
 .....کرد سا تش به نگاهي

 ....باشن داشته خوردن واسه چيزي پزیا کله کنم فك دهه سا ت-
 .....زدم چشمكي و فشردم را بازویش خوشحالي با بودم پاچه کله  اشق من

 ....بریم بزن پس-
 ....بود شلوغ نبود هم زود صبح اینكه خالف بر پزي کله داخل

 ....نشستيم و دادیم را سفارشمان
 

 ....گفتم ميكردم نزدیك لبم به را چایم که حالي در
 ؟ خونه برگردیم فردا نظرت به-

 ....گرم....  مهربان کرد نگاهم
 .... افتاده  قب خيلي که دارم کار کلي که من بریم-

 .... زدم لبخندي
 ....نزدیكه واحد انتخاب دانشگام کاراي دنبال برم باید منم آره-

 .... نرفتم که تابستونيمم ترم
 .... ندادم امتحان که قبليم ترم

 .....کنم جبران حسابي باید
 ...رفت درهم هایش اخم

 دانشگاه؟؟؟؟ همون بري ميخواي هنوز-
 ....کردم نگاهش معترض و گذاشتم ميز روي را چایم فنجان
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 ....زیرش نزن گفتيا خودت اميرسام-
 ....کرد نگاهم

 ،.....نكن قهر بخور تو چایي حاال  خب خيلي-
 

سته پدیرایي داخل هم  مو شدیم که  مارت وارد ش  دميز حرف تلفني و بود ن
..... 

 ....کردیم سالم
 ...کنم  وض را لباسم تا شدم اتاق ي روانه منهم و داد را جوابمان سر با
 .....خواست خنك آب مهري از و ماند پدرش کنار هم اميرسام 

 ... رفتم پایين و پوشيدم ستش لگ و رنگ مشكي تونيك یك با را لباسم
 ....ميزد گپ اميرسام با و بود شده تمام تلفنش  موهم

 ...کرد اشاره کنارش به من دیدن با
 ...کندم پوست خودم براي سيبي نشستم  مو دست کنار
 ...گفت  موجان به رو سام امير

 زندگيمون خونه ساار بریم و کنيم زحمت رف  کم کم دیگه ما اجازتون با پدر-
.... 

 .... سرم ریخته شرکت تو کار کلي
 ....برد لبش نزدیك را چایش جان  مو

 ....نميشه آدم خود ي خونه هيچ ميدونم اما پسرم خودتونه ي خونه اینجا
 ....بكنه دانشگاهشو کاراي بره نزدیكه مهرم شده خسته دیگه هم حوا

 ...زدم لبخندي
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ستگي چه  موجان نه- ستراحت فقط که اینجا اي خ ست شما اما ميكنيم ا  را
 ...داریم کار کلي تهران ميگي
 .....بيفتيم راه زود صبح فردا شد قرار و زدیم حرف  مو با دیگر کمي

 .... رفتيم نهار براي مهري د وت با
 ....رفت نيمروزش استراحت براي  ادت طبق  مو غذا بعداز

 ....ماليدم بهم را دستانم
 ..... سررفته حوصلم من امير-

 ....بود تابش لب توي سرش
 ....گفت کند نگاهم آنكه بي
 ؟؟؟؟...کنم چيكار ميگي خب-

 ....رفتم اتاق سمت به و شدم بلند لحنش از دلخور
 !!!!؟؟؟....بودم نشده دلناز  کمي ها روز این
 ... کشيدم دراز تخت روي سا تي نيم حوصله بي

 ....بود فایده بي نميبرد خوابم
 .... افتادم زمين زیر استخر یاد

 ....پریدم جا از فكري با
 بيرون کمد از هم را کوچك حوله و برداشااتم رو تيكم یه آبرنگي مایو کشااو از

 .....شدم زمين زیر داخل استخر راهي و آوردم
 

 من کار شد تموم بفرمایيد
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 برم من خدافظ

 

 ��️❤�� ممنونتم دلم  زیز
 

 سرتون فدا که نكرردم کاری قربونت
 

 ....انداختم باال را ابرویم
 بابت؟-
 خاني کریم گالب قتل-

 ....شد گشاد حد آخرین تا چشمانم
 .....اداره بياین ما با باید-
 .... ست فایده بي بحث ميدانستم آمدم خودم به

 ....کرد هدایتم ماشين سمت به و آمد جلو خانمي
گاهي داخل  ....کردند راهنمایي سرهنگ اتاق سمت به مرا شدیم که آ

 ....حرف بي آمد مي سرم پشت هم پوش ژنده مرد آن
 .... نشستم و رفتم داخل

 ....هم مرد آن
 ....کردم سالمي

 .....خواندن به کرد شروع برگه روي از و داد را جوابم سرهنگ
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یت اینطور امر ظاهر از ایرانمهر هانم- يدا قا این که پ  کریم پدرگالب بعني آ
شون قتل جرم به شما از خاني  ادامه و زد پوزخندي و.... کردن شكایت دختر

 ....داد
 .....دارند را مقتوله دیه تقاضاي و

 لكهب شااكایتش براي نه کنم خفه را ایسااتاده رویم به رو که مردکي ميخواسااتم
 ....کرد پر پر که گلي دسته براي
 خانه وارد نفروشاااد را ها گل تا نميداد اجازه جانش آقا که گفت گالب خود
 .....شود

 ....کردم شروع بود بعيد بود روشن درونم که آتشي از که آرامشي با
 پيدا را دختر این شااب3 سااا ت حدود....  تاریخ در ما ساارهنگ جناب واال-

 ....فتنگ که رسوندیمش بيمارستان  بود افتاده خيابان کنار جون بي که کردیم
 ....گفتنش بود سخت برایم....دادم ادامه و دادم فشار هم روي لبهایم

 ....مورد نفر چندین توسط که
 ....را کندنم جان فهميد هم سرهنگ

 ....پرید حرفم وسط
 ...شد فوت روزي چه دختر این خب بسيار

 ....بود صبح5 حدود بيمارستان رسوندیمش این از بعد سا ت چند-
 ارب سااه البته دادیم انجام احترام با رو سااپاریش خا  مراحل تمام براش وماهم
 .... نشد خبري کسي از اما زدن ا الميه روزنامه داخل
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ست هم پليس ي اداره داخل حتي که معتادي کرد  به کردم نگاهي  چرت از د
 ....نميداشت بر زدن

 ...زدم پوزخندي
 در  رو ميكنند بودن دار دختر اد اي که محترم نساابت به آقاي این من االن و

 ها انخياب در گلفروشي به مجبور رو دخترشون شب چند سا ت تا که نميكنم
 و ميندازن راه ریزي آبرو ما از تشااكر و  زاداري جاي به هم االن و ميكردند

 ....دارن دیه اد اي
 

 ....زد گره هم در را هایش دست و انداخت مرد  به نگاهي سرهنگ
 اما خواسااتم توضاايح شااما از اول خاطر همين به و زدم حدس من راسااتش- 

شه طي باید قانونيش روال شب و ب شيم خدمتتون در باید رو ام  ماش ولي....با
 ..... کنيد حيثيت اد اي شد بسته پرونده اینكه بعداز ميتونين

 ....ببرید تشریف ميتونيد ضمانت قيد به هم االن البته
 ....وثيقه آوردن براي زدم زنگ  مو به و گفتم اي اجازه با و دادم تكان سري

 ...انداختم رویم به رو ي بيچاره مرد  به نگاهي
 ....نشد سرهنگ و من خاي حرف متوجه اصال گمانم به و بود خواب هنوز

 ... پيچيد گوشي داخل  مو صداي
 ...دخترم بيارم وثيقه شرکت از رفتم... نزدیكم.. ميام دارم حوا جانم-

 ... زدم لبخندي
 .... مسایل این تو بود وارد من از بيشتر  مو اینكه مثل

 ...منتظرم  موجان باشه پس-
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 ....کردم قط  را گوشي
 .... نشستم سرجایم و

 و داشت سال35 از کمتر شاید بود جوان خيلي انداختم سرهنگ به به نگاهي
 .... بود خوشتيپ و مودب هم بسيار
 ....بياورند چاي تا گرفت تماس کردو نگاهم کمي اوهم

 ...خندیدم
 ...ميارن هم چاي برام هستم شانسي خوش متهم چه من-

 ... زد لبخند
ستيد متهم شما- ستعالمي به توجه با من نظر به ني  ايه حرف تمام شده که ا

 ما پيش ضمانت یه فردا تا قانونيش مراحل کردن طي براي اما داره صحت شما
 .... بهتره باشه
 .....پسر موتون البته

 ...کرد برگه به نگاهي
شریف باید هم ایرانمهر سام امير جناب گاهي بيارن ت ست تبریز گویا آ  البته نني

 ااینج به سااواالت به دادن جواب براي همكارانم فرودگاه بيان اینكه محض به
 .... ميكنند راهنمایيش

 نگران.... مينشست رب  و9 سام امير پرواز و بود١0...  کردم سا ت به نگاهي
 ...ميشد شوکه حتما...  شدم

 .... کرد احترام اداي سرباز و خورد در به اي تقه
 ...اینجاست ایرانمهر آقاي قربان
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 ...زد لبخندي سرهنگ
 ..... موجانتون از اینم بفرمایيد
 ....انداختم پایين را سرم و خندیدم

 سالم-
 .... گرفتم باال را سرم اميرسام صداي با

 .... چرخيد سرهنگ و من ميان نگاهش
 .....دادیم را سالمش جواب

 ... آمده  مو ميكردم فكر سرهنگ مثل منهم
 :گفت سرهنگ  
 از اي پاره براي رو شااما بودیم مجبور ما ایرانمهر جناب معذرت  رض با-

 رو جریان کامل طور به برامون  موتون دختر گرچه کنيم احضااار توضاايحات
 ...بود صحيح هم هاشون حرف تمام استعالم طبق و گفتن
 هانشااالل دادگاه تشااكيل از بعد و بود خواهيد آزاد فردا تا ضاامانت قيد به شااما
 انيخ کریم آقاي  ليه ميتونيد هم شما و گردوند برخواهيم خدمتتون  رو وثيقه

 ....کنيد حيثيت اد اي
 ميز روي سرش کامال و بود چرت در هم هنوز که مردي روي نگاهش سام امير
 ....شد اش خيره....  افتاد بود

 ....کرد نگاه من به و
 ....ميخوانم خشم نگاهش از چرا من و
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سرم و من االن خب- ستگير جرمي چه به هم ضيحي هيچ من به شدیم د  تو
 ....نشده داده
 .... گرفت تعجب رنگ سرهنگ نگاه
 ....گرداند را نگاهش اميرسام و من بين

ستش  و زننمي را خاني کریم گالب یعني دخترشون قتل اتهام شما به آقا این را
 ....دارن دیه اد اي

 ....بود شده  وض لحنش  سرهنگ چرا و
 ....خورد اي تقه دیگر بار در

 ....گذاشت احترام سرباز
 .... چایتون قربان-

 اميرسام جلوي سرهنگ ي اشاره با را دیگر چاي و گذاشتند من جلوي را چاي
.... 

 ....ميرسه هم وثيقه انشالله بخورید رو چایتون تا شما-
 

 .... بردم دهانم نزدیك را چاي
 ....کردم حس را نگاهش سنگيني
 ... کردم نگاهش

 ....دارند جنگ سر چشمانش کردم حس چرا و
 ...داد را  مو آمدن خبر و  کرد احترام اداي و شد داخل سریاز

 .... کرد آزادمان و گذاشت را وثيقه  مو
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 بر نميكنم شااكایت ميدانسااتم ولي شااد چه نفهميدم هم مرد  ساارنوشاات
 .... ليهش

 .... نداشت دادن دست از براي چيزي
 .....حرف بي شدیم ماشين سوار

 ....شده سنگين ماشين سكوت که ميكردم حس من و
 ....کردم  موجان به رو
 وصيغه بابت ممنونم  موجان مرسي-
 ...بابا بود وظيفه-
 ......سكوت دوباره و

 ... نداشتم رو شكستش توان منهم
 ....بود کرده اخم دليل بي بدجور سام امير

 .... کردمه سكوت منهم
 بودیم خسااته همگي ماهم رفت اتاقش ساامت به  مو شاادیم که  مارت وارد
..... 

 .... کشيدم سر از را ام روسري و کردم باز را اتاق در
 ....انداختم تخت روي را خودم و درآوردم را مانتوم
 ....ميكرد باز را پيراهنش هاي دکمه اوهم

 ؟ خونه بریم فردا پس اميرسام ميگم-
 .... کردم نگاهم

 ....بریم-
 خوبي؟-
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 ...نه-
 .... انداختم باال ابرویي

 چرا؟؟؟-
 .... شد تر نزدیك

 ....کوبيد ام سينه توي بود درآورده که را پيراهنش
 

 ....  ميشنوه گل ميگه گل داره انتظامي نيرو سرهنگ با زنم دیدم چون
 ....کرد ریز را چشمانش

 ....باشي دوميش که مياره چایي متهماش از یكي کدوم براي-
 ..  گفتم ناراحتي با
 داري؟؟؟؟ شك من به ؟؟؟؟ تو ميگي چي-

 .....شد صورتم نزدیك و کرد نگاهم چپكي
 ....ميخورد لبهایم به نفسش که نزدیك انقدر

 ....زد لب آرام
 .....ميزدم آتيشت بودي واینستاده من جلوي اینجا االن که داشتم شك اگه-

 .... اینه حرفم
 .....بزني کسي واسه ميكشه منو بار هزار که لبخندایي از نمياد خوشم

 .... زد ام گونه بر اي هب*و*س**
 .....بخوري چایي غریبه مرد با نمياد خوشم

 .....ید*ب*و*س* رو بينيم روي
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 ...... تو
 ...مني مال
 ....ميشناسم رو مردا نگاه من
 .....حوا نيومد خوشم اصال زنمي فهميد وقتي تعجبش از....  تو به نگاهش از

 ....تم*ب*و*س*ب آنكه بي گذاشت لبم روي را لبش
 .... کنه نگاه من زن به نداره حق کسي-

 .....نگاه حتي
 .... یدنم*ب*و*س* به کرد شروع
نگ برایش دلم منهم عداز بود شاااده ت  کمي فقط.... کمي دلم روز ده ب

 .... ميخواستش
 
 .... کوبيدم رویش دستم با و کردم باز را چشمم یك سا ت زنگ صداي با

 ...بود  مرم صداي بدترین شك بي
 ...کردم نگاه سا ت به بازم نيمه چشم یك همان با
 ... بود 7

 .... رفتم سرویس سمت به و زدم کنار را پتو و کشيدم اي خميازه
 ....دادگاه تا داشتيم وقت سا ت یك

 ... کردم خشك را صورتم
 ....نشستم تخت روي سام امير کنار

 ....دادم تكانش
 .... دیره شو بلند سام امير
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 ..... کرد باز را چشمش یك
 ....سا ت چنده-
-7  
 ....اینجا بيا-

 ...کرد باز را آغوشش
 ....گرفت آغوش در مرا

 ....بمونيم اینطوري یكم دارم احتياج...  سختيه روز-
 ...گذاشتم قلبش روي را سرم و بستم را چشمانم

 ماندم همانجا سا تي رب 
 .... گرفت آغوشم در تر تنگ که شوم بلند جا از خواستم

 ....همينجا بمون-
 .... ها دیره سام امير-
 ... شدم بلند جا از 

 .....اوهم
 
 .... آمدیم بيرون دادگاه در از

ستعالم بود گفته سرهنگ که همانطور ستان از ا  ار هایمان حرف صحت بيمار
 ...شد صادر حكم راحتي به و بود کرده ثابت
 .....کردم حلقه اميرسام بازوي دور را دستم

 ....چطوري توپ ي صبحونه یه با-
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 .....کرد سا تش به نگاهي
 ....باشن داشته خوردن واسه چيزي پزیا کله کنم فك دهه سا ت-

 .....زدم چشمكي و فشردم را بازویش خوشحالي با بودم پاچه کله  اشق من
 ....بریم بزن پس-

 ....بود شلوغ نبود هم زود صبح اینكه خالف بر پزي کله داخل
 ....نشستيم و دادیم را سفارشمان

 
 ....گفتم ميكردم نزدیك لبم به را چایم که حالي در
 ؟ خونه برگردیم فردا نظرت به-

 ....گرم....  مهربان کرد نگاهم
 .... افتاده  قب خيلي که دارم کار کلي که من بریم-

 .... زدم لبخندي
 ....نزدیكه واحد انتخاب دانشگام کاراي دنبال برم باید منم آره-

 .... نرفتم که تابستونيمم ترم
 .... ندادم امتحان که قبليم ترم

 .....کنم جبران حسابي باید
 ...رفت درهم هایش اخم

 دانشگاه؟؟؟؟ همون بري ميخواي هنوز-
 ....کردم نگاهش معترض و گذاشتم ميز روي را چایم فنجان

 ....زیرش نزن گفتيا خودت اميرسام-
 ....کرد نگاهم
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 ،.....نكن قهر بخور تو چایي حاال  خب خيلي-
 

سته پدیرایي داخل هم  مو شدیم که  مارت وارد ش  دميز حرف تلفني و بود ن
..... 

 ....کردیم سالم
 ...کنم  وض را لباسم تا شدم اتاق ي روانه منهم و داد را جوابمان سر با
 .....خواست خنك آب مهري از و ماند پدرش کنار هم اميرسام 

 ... رفتم پایين و پوشيدم ستش لگ و رنگ مشكي تونيك یك با را لباسم
 ....ميزد گپ اميرسام با و بود شده تمام تلفنش  موهم

 ...کرد اشاره کنارش به من دیدن با
 ...کندم پوست خودم براي سيبي نشستم  مو دست کنار
 ...گفت  موجان به رو سام امير

 زندگيمون خونه ساار بریم و کنيم زحمت رف  کم کم دیگه ما اجازتون با پدر-
.... 

 .... سرم ریخته شرکت تو کار کلي
 ....برد لبش نزدیك را چایش جان  مو

 ....نميشه آدم خود ي خونه هيچ ميدونم اما پسرم خودتونه ي خونه اینجا
 ....بكنه دانشگاهشو کاراي بره نزدیكه مهرم شده خسته دیگه هم حوا

 ...زدم لبخندي
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ستگي چه  موجان نه- ستراحت فقط که اینجا اي خ ست شما اما ميكنيم ا  را
 ...داریم کار کلي تهران ميگي
 .....بيفتيم راه زود صبح فردا شد قرار و زدیم حرف  مو با دیگر کمي

 .... رفتيم نهار براي مهري د وت با
 ....رفت نيمروزش استراحت براي  ادت طبق  مو غذا بعداز

 ....ماليدم بهم را دستانم
 ..... سررفته حوصلم من امير-

 ....بود تابش لب توي سرش
 ....گفت کند نگاهم آنكه بي
 ؟؟؟؟...کنم چيكار ميگي خب-

 ....رفتم اتاق سمت به و شدم بلند لحنش از دلخور
 !!!!؟؟؟....بودم نشده دلناز  کمي ها روز این
 ... کشيدم دراز تخت روي سا تي نيم حوصله بي

 ....بود فایده بي نميبرد خوابم
 .... افتادم زمين زیر استخر یاد

 ....پریدم جا از فكري با
 بيرون کمد از هم را کوچك حوله و برداشااتم رو تيكم یه آبرنگي مایو کشااو از

 .....شدم زمين زیر داخل استخر راهي و آوردم
 

 .... رفتم استخر داخل و پوشيدم رو مایوم
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 شاانا احتياط با و  مق کم قساامت تو همين خاطر به نبود خوب زیاد شاانام
 ...... ميكردم

 .... رفتم جكوزي داخل و کردم شنا سا تي نيم
 ... بودم داده تكيه بودم بسته را چشمانم
 .....پریدم جا از سام امير صداي با که بود گذشته چقدر نميدانم
 ....ميزد صدایم هراسان

 ....حوا.... حوا-
 ....کردم مایل در سمت به را خودم و ایستادم

 ....اینجام من سام امير-
 .... باغ داخل از ميزد صدایم هنوز بود نشنيده اینكه مثل
 .... پيچيدم خود به را ام حوله مایوم روي و شدم بلند

 .... کردم باز را در کمي
 ....اینجام من امير.... امير-

 .... برگشت سمتم به بود من به پشتش
 .....رفت درهم هایش اخم دیدنم با

 ....بست سرش پشت دررا و آمد سمتم به سری 
 ....کشيدم کنار و ترسيدم که سری  انقدر

 ....انداخت چشمانم به نگاهي  صباني
 .....بدي خبر جایي ميري وقتي نباید
 ....بود آرام لحنش وچرا
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 .....گفتم طعنه با و انداختم پایين را سرم
 ....نشم مزاحمت مشغولي گفتم

 ....پریدم جا از که بود بلند انقدر فریادش
یل پرت و چرت من به-  يبگ من به اینكه بدون خوردي گوه خيلي تو نده تحو
 ..... مرده پر که اي خونه تو استخر رفتي شدي بلند مایو با

 .....امد نزدیك
 .... گرفت را بازویم

ست- سرش و حمزه داري دو  ازهت در جلو اومدي اینجوري ببينن تو بدن و تن پ
 ..... ميكني صدام ام  شوه با

 .... کوبيد زمين روي و برداشت را در کليد
 .....کني قفل نباید رو لعنتي در این

 
 ....لرزید ام چانه

 .،..کشيد موهایش به دستي
 ؟؟؟؟؟ ورداري بازیات بچه از دست ميخواي کي حوا کن بس-

 ......  من به ميري هرجا نگفتم من مگه
 ..... الله اله ال

 ....بده خبر
 !!!!؟؟؟؟؟.... ميگيري انتقام اینجوري من بودن مشغول کم یه واسه تو

 .... گشتم وجب به وجب رو خونه کل سا ت نيم
 ....رفت ها کجا به فكرم و دلم ميدوني
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 ..... کردم رها آغوشش در را خودم و ترکيد بغضم
 ؟؟؟؟....!!!بود نشده لوس کني روزها این حواي

 .... بخرد را نازم ميخواست دلم
 .....شود نگرانم تا نگفتم قصد از چرا دروغ

 ...نداشتم تعارف که خودم با
 ..... کاشت اي ه*ب*و*س* و کرد نوازش را سرم روي

 .....فشردم آغوشش در
 ...بودم زبانش از دارم دوستت ي کلمه ي تشنه چقدر من و

 ....کرد جدایم خود از
 ..... نگفت خودم به چرا ميخواست استخر دلش خانوم که حاال خب-

 ....کرد بلند و گرفت را گردنم وپشت زانو زیر و درآورد را تيشرتش
 ..... کشيدم کوتاهي جيغ

 ..... زمين بزارم سام امير واي-
 هم و بود آمده خوشاام هم بودم درآغوشااش وضااعيت آن در ازینكه چرا دروغ

 .... ميكشيدم خجالت
 .....شد استخر وارد بود گرفته آغوشم در که همانطور

 
 ....ميرفت  مق پر قسمت سمت به

 .... زدم پایي و دست
 ....  نيستم بلد شنا حسابي درست ميترسم آب از من اميرسام نكن-
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 ....خندید
 .....کند رهایم اینكه بدون

 ....تنبيهت از اینم نري جایي من به خبر بي باشي تو تا-
 يدهرساا اسااتخر قساامت ترین  مق پر به دقيقا بودم بسااته ترس از را چشاامانم

 ...ميكرد شنا و بود گرفته را کمرم دور دستش یك با اميرسام و بودیم
 ....بودمش چسبيده محكم ترس از هم ومنهم

 .....ترس از فقط البته
 ....درآوردم فكر از صدایش

 باشه؟ بزن کرال ام تو ميدارم نگه دست با و شكمت زیر من جان حوا-
 ....نداره ترس که اب بگيري یاد باید

 ....دادم تكان سري نگراني با
ستش شدم جا جابه کمي  کرال به شروع مطمئن گرفت قرار شكمم زیر که د
 ......کردم زدن

 باشه؟؟؟ بگير نفس منظم و کن حبس نفستو-
 ...باشه-

 .....ميكردم شنا  مق پر قسمت داخل ازینكه بودم شده لذت غرق
 .... دادم تكان تر تند را پایم و دست کمي
 ... گفتم گذشت که دقيقه چند

 .... شم صاف ميخوام دار نگهم محكم امير-
 ....نداد جواب

 ... زدم صدا تردید با
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 .... امير-
 .....ميترسيدم نبودنش از نداشتم را کنم نگاه را کنارم برگردم اینكه جرات

 بله؟-
 .....بود دور چقدر صدایش

 ....برگشتم صدایش سمت به ميزدم دوچرخه که همانطور 
 ....ميزد لبخند و بود ایستاده استخر ته
 ....تونستي دیدي-
 شتربي هر و زدن پا و دست به کردم شروع و ترسيدم بود خالي زیرپام  که این از

 .... ميرفتم پایين بيشتر ميزدم پا و دست
 ....بود شده آب از پر شكمم ميكردم احساس

 
 ..... ميكند شنا سمتم به سر ت به که ميدیدم ميامدم باال که بار هر

 ....باال کشيدم و شد حلقه کمرم دور دستش
ستخر ي دیواره سمت به  زا خودش هم بعد بيایم بيرون کرد کمكم و کرد شنا ا

 ...آمد بيرون آب
 .... کنارم اوهم نشستم استخر کنار

 ... ميكردم ممتد هاي سرفه
 ....آوردم باال آب هم کمي
 ....آمد جا حالم که کمي

 .....کردم نگاهش گر سرزنش



 ٢8١ سيب سرخ حوا

 ...بود نگران چشمانش اوهم
 ....پریدم استخر داخل ناگهاني ي شيرجه با و شدم بلند جایم از

 ....کردم شنا بودم بلد که همانطور
 .... بود ریخته ترسم بودم رفته  مق پر داخل کمك بي که حاال

 .... بودم شده شوکه کمي فقط لحظه آن
 ....دهم انجام حرکتي نميتوانستم و

 ...بود گرم سام امير به دلم که داشتم استرس کمي هم هنوز البته
 ....بود آمده استخر داخل اوهم

 ...برد استخر وکنار کرد حلقه کمرم دور را دستش و آمد نزدیكم
 ...کرد محصور دستانش دو بين

 شده اش خيره و دادم تكيه استخر ي لبه به سام امير دست کنار را دستانم منهم
 .....بودم

 ....کرد نگاهم شيطون و زد لبخندي
 .... کوچولو خانوم ميترسوني و من که-

 ...زد چشمكي
 ....تو نف  به هيچ دو شد امروز-

 .... خندیدم  شوه با و بلند
 .....مسابقست مگه-

 .... آمد تر نزدیك کمي
 چقدر ميخورد ليز صااافش صااورت روي از که آبي هاي قطره کردم فكر من و

 ....کرده اش خواستني و جذاب
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 مشااتش داخل و کرد جم  دورم از و بود شااده خيس حاال که را بلندم موهاي
 ....گرفت

 
 ..... بود کرده تغيير چشمانش حالت

 .....بود معني بي برایم که هایي نگاه همان از
 ....برد  قب کمي را سرم
 ....زد اي ه*ب*و*س* آرام را گلویم روي

 ....بود کرده گل شيطنتم
 .... خندیدم بلند و پاشيدم صورتش به اب کمي دستم با
 ،... رفتم  مق کم سمت به کردم فرار دستش زیر از سر ت به

 ....بدوم آب داخل ميتوانستم حاال
 ....ميدوید دنبالم اوهم
 ....  هایمان خنده ازصداي بود شده پر فضا
 ،... گرفتم سر آخر

 ....کرد بلندم کرد حلقه کمرم دور را دستش
 .....ببخشيد بگي بار هزار ميكنم کاري یه درميري من دست از حاال وروجك-
 ....  بودم شده هایش خنده محو من و

 .... بود شده بدجنس نگاهش
 ....بودم قلقكي  جيب من و دادنم قلقلك به کرد شروع
 ...گفتم بریده بریده



 ٢83 سيب سرخ حوا

 ....کردم...  غلط...  خدا.. ترو.... مير...ا
 ...خندید

 .... نشنيدم- 
 ... گفتم جيغ با
 ....کردم غلط ببخشيد-
 ... ید*ب*و*س* را ام گونه برداشت دست و خندید و

 ....شد حاال
 ....شنا تمرین بریم

 ....کردم شنا دنبالش به و خندیدم
 ....ميكردیم تمرین که بود سا تي یك

 ...کردم نگاهش خسته
 .... شدم خسته من سام امير-

 .... داد تكان سري
 ....ميكنيم تمرین باهم بار به اي هفته خونه رفتيم حاال  زیزم باشه

 ...شد گرد چشمانم
 ....داره استخر ما ي خونه مگه-

 ....خندید
 ....ميشه ما واحد  نوبت بار به اي هفته گلم آره-

 ....خندیدم
 .....باحال چه-
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 مبرای ميداد جكوزي که آرامشي رفتم جكوزي سمت به و آمدم بيرون استخر از
 ....بود بخش لذت خيلي

 ....بستم را چشمانم و  دادم تكيه را سرم
 ...فهميدم آب حرکت از..... آمد اوهم

 .... من به خيره بود رویم به رو کردم نگاهش و کردم باز را چشمانم
 ...  کنم معنا نميتوانستم را نگاهش چرا و
 ... رفتم سمتش به

 ....کرد باز برایم را آغوشش
 ..... بستم را چشمانم و گذاشتم قلبش روي را سرم
 .... شد آرامش از پر دنيایم من و ید*ب*و*س* را سرم روي

 ....نميدیدم را آینده که خوب چه و
 

 .... بستم را درش و کردم چك دیگر بار را ساکمان
 ... کردم مرتب سرم روي را رنگ ليمویي حریر روسري

 ......بودم داشته نگه باز زور به را چشمانم و بود صبح5
 .... درآمد حمام از سام امير

 ... زدم لبخندي
 ....رفتم سرش پشت منهم و برداشت را ساکها بود کرده تنش را لباسش اوهم

 ......کردیم خداحافظي دیشب همان جون مهري و  مو از



 ٢85 سيب سرخ حوا

 ي گوشااه تهران به آمدهایش و رفت ي همه در که سااام امير ماشااين سااوار
 ....شدیم  ميخورد خا  پارکينگ

 .....کرد  وض را دنده و گفت  اللهي بسم
 ..... بودیم شده خارج تبریز از بود سا تي نيم 

 ....شدم خيره رو به رو به  و کشيدم اي خميازه
 ....ميكردم ومت مقا و ميامد خوابم شدیدا

 .....ميخندید نگاهش
 .... ها دهميه این راهيم تو سا ته نيم کوچولو خانم-

 ....آخه ميكشي خميازه چقدر
 .....دادم جلو را پایينم لب

 .....کنم چيكار مياد خوابم خب-
 .....ميلرزاند دل که هایش خنده همان از....  خندید

 .... زیزم بخواب بگير-
 چي؟ بگيره خوابت یهو تو نميخوام-

 ....بخندد هميشه کاش...  زیبا....  مردانه....  خندید
 .... نمياد خوابم بخواب-
 .....بستم را وچشمانم خواباندم را صندلي خواسته خدا از
 ...... کردم باز سختي به را  چشمانم شدیدي نور احساس با

 ... بود ایستاده ماشين
 ،... نبود هم اميرسام

 .... ميكرد ام خفه داشت گرما
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 ....خوردم تكاني
 

 ....گرداندم اطراف را نگاهم
 .... نبود دیگري چيز کوچكي سرراهي رستوران جز به
 .... شوم خنك کمي تا شدم پياده ماشين از

 ..... آمد بيرون رستوران در از اميرسام
 .....کرد تند قدم دیدنم با
 ... رفتم سمتش به

 ... زد لبخندي
 ....بگيرم آب رفتم شدي بيدار  هههه-

 ...کردم نگاهش کالفه
 .... ميشدم خفه داشتم کردي خاموش و ماشين چرا-
 .... برم بزارم روشن و ماشين نميتونستم بودي خواب-

 .... انداختم چين را بينيم
 .....چرا وا

 ....کرد نگاهم مهربان و کشيد را لپم
 چي؟؟؟ ميدزدیدنش اگ  داشتم ماشين تو خوشگل خانوم یه من-

 ....خندیدم
 .....لوس-

 ..... گرفت طرفم به رو معدني آب بطري



 ٢87 سيب سرخ حوا

 ...خانوم شي خنك بخور و  آب این بيا کن غر غر کم حاال
 ....کشيدم سر نفس یك و گرفتم را آب

 ....کردم پا  را دهانم مانتویم آستين با
 ....بود موق  به چه آخيش-

 .... انداخت نگاهي نيم
 گشاانه ميكنم رانندگي دارم سااا ته3 داري بساااطت تو چي شااما حاال خوب
 .... وتشنه

 ....داشتند تشریف خواب که خانومم
 ....رفتم اي غره چشم

 ...نميخوابيدما همين واسه-
 ...گفت کند نگاهم آنكه بي و کرد  وض را دنده

 داري؟؟؟؟ چي خوردن واسه حاال پرو اي-
 .... برداشتم پشت از را ها خوراکي سا 

 ....بخوریم درراه تا کرده درست کتلت برایمان مهري دیشب
 ....کردم سام امير به رو ميچيدم نان داخل را ها کنلت که همانطور

 ميرسيم؟؟؟ کي امير-
 ....هنوز داریم راه سا تي پنج یه-

 .... دادم دستش را ساندویچ و دادم تكان سري
 ....زدم گازي و کردم درست هم خودم ساندویچ

 .... کردم نگاهش
 ... ميكرد نگاهم اوهم
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 ....معني بي هاي نگاه همان از
 .... گفتم شيطنت با و کردم پایين باال را ابروهایم

 ....حاال نكشيمون
 .... نگرفت نگاه

 ....داد فشار رو ضبط پلي ي دکمه
 .... شد خيره رو به رو به

 ....پيچيد ماشين داخل همایون مهدي زیباي صداي
 ....باشد اميرسام دل حرف کاش اي که کردم فكر من و
 

 .... شدیم خانه داخل
 .... داشتم  خوبي حس
 ....بود ام خانه
 ....دادم لم راحتي مبل روي

 ....نميشه آدم خونه جا هيچ-
 .... برد اتاق داخل را سا  و گذاشت جاکفشي داخل را کفشهایمان اميرسام

 ....بودم نشسته مبل روي لباس همان با من و
 ،... کشيد طول سا تي رب 

 ....آمد بيرون اتاق از رفته حمام اميرسام
 ....شد گرد چشمانم

 ....نيستي خسته-



 ٢89 سيب سرخ حوا

 ... خندید
 .....خانوم تنبل دیگه دربره خستگيم حموم رفتم-

 .... انداختم چين را بينيم
 !تنبل؟!من-

 ....دادم ادامه و شدم سينه به دست
 ....نميشم منظورت متوجه
 ...کن  وض لباستو برو شو بلند کرد نگاهم چپكي

 .... رفتم اتاق سمت به و شدم بلند حرف بي
 .... رفتم کوتاهي حمام

باساام ندي پيراهن با را ل تاهي ب نگ به کو هایم کردم  وض بنفش ر  هم مو
 ...کردم رها اطرافم خيس همانطور

 ...کردم پایم را روفرشيم هاي صندل و زدم را رنگم بنفش رژ
 ....کردم جا جابه را ها لباس و کردم باز را سا  در  زدم که را  طرم
 ....بود گذشته سا تي یك آمدم بيرون

يال با  حت خ يدید تلوزیون بود داده لم را نارش هم آبميوه خالي بطري و م  ک
 ...بود افتاده

 .... کردم نگاهش متعجب
 !!!'؟ نميري شرکت سام امير-
 

 ....انداخت دیگرش پاي روي را بود ميز روي که پایش
 .... کردم رانندگي سا ت نه خستم نه-
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 ....کرد  وض را کانال و
 ....انداختم باال اي شانه

 .... کنم سرهم چيزي تا رفتم آشپزخانه سمت به
 .....بودم کرده ضعف گرسنگي از

 .... شدم مشغول و آوردم بيرون رو پاستا وسایل سری 
 ....کرد درست ميشد که چيزي ترین سری  و راحت

 .... کشيدم بو لذت با و ریختم روپاستا روي رو آلفردو سس و چيدم را ميز
 ....بودم غذا این  اشق

 ....نهار بيا سام امير-
 ..... شد داخل

 .....رفت درهم هایش اخم پاستا دیدن با
 ....ندادم اهميتي اما کردم تعجب

 ....صندلي به کردم اشاره و نشستم ميز سر
 ....دیگه بشين-

 ...نشست
 ....کشيدم برایش

 ....انداخت چين را بينيش و زد چنگالش سر پاستا دونه یك
 ....انداخت منزجري نگاه پایين از و آورد باال را چنگالش

 ؟؟؟؟؟....چيه این-
 ....کردم نگاهش تعجب با



 ٢9١ سيب سرخ حوا

 ....دیگه پاستاست وا-
 سفيده؟؟؟؟ چرا-

 .... گذاشتم بشقاب داخل کالفگي با را چنگال
 .....شده درست خامه و شير با چون-
 ....گذاشت بشقاب داخل را چنگالش منزجر ي قيافه همان با
 .....متنفرم شه درست خامه و شير با که غذایي از من-

 ....گفتم بدجنسي با و انداختم باال اي شانه
 .....بخور کن نيمرو برو داریم مرغم تخم-

 .....کرد نگاهم چپكي
 ..... گشنست ميدانستم

 ....نداشتيم این جز به چيزي
 .... زد سرم به فكري

 .... کردم دهانش نزدیك را چنگال  طنازي با و نشستم پایش روي و رفتم
 ميخوري؟؟؟ دهنت بزارم من اگر-

ست یادم شه مادرجون ه شون اگر مردها ميگفت همي شه محبت به  هرکاري ب
 ....ميدن انجام

 ....کرد نگاهم تعجب با
 

 ....خورد را بود چنگال سر که پاستایي و کرد باز را دهانش
 ....یدم*ب*و*س* را اش گونه

 ....چطوره-
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 ....خندید مردانه
 ......مزش  اليه ميكنم فكر که االن-

 .... کرد ریز را چشمانش
 ....گرفتي یاد رو اینكارا کي تو

 ....باشي طناز و لوند شدي بلد انقدر کي
 .... خندیدم مستانه

 ....پيش روز چند همين از-
 ..... خندید
 .....داشتم دوست که هایي خنده همان از...  مردانه

 
 .... کردم جم  که را سفره

 ....شد شروع هم هایم خميازه
 ...بخوابد بود رفته که هم اميرسام

 ... رفتم اتاق سمت به و شستم هارا ظرف
 .... بود گذاشته سرش روي را دستش و بود کشيده دراز تخت روي

 .... کشيدم دراز کنارش
شم بود زندگيم زوري مرد همان سام امير که بودم کرده فراموش  بود شده فرامو

 ودب رفته یادم اینكه مثل چيز همه بودم زده آتش و آب را خود نخواسااتنش براي
 ......بود شده قلبم شاه آرزوهایم قاتل حاال
 ......من قلب شاه



 ٢93 سيب سرخ حوا

 شااد دیگري کس مال و داشاات را دیگري  اشااقي اد اي که  حوایي.... حوا
 ..... نميدانسته چيزي  شق از فهميد و شد دیگري کس همسر

 .... بستم را چشمانم
 ..... بود رفته اميلي که خوب چه-
 
 

 ... کردم باز رخوت با را را چشمانم
 .... بودم کرده گم را زمان بود تاریك جا همه

 .....روز یا است شب نميدانستم
ست  دارم زنگ ميزي رو سا ت به و زدم کنار آرام کمرم روي از را سام امير د

 .... کردم نگاه
 ....ماند باز دهانم

 .....بود شب8 سا ت
 
 .... پریدم جا از و زدم کنار را پتو  جله با

 ....شد بلند هراسان هم سام امير
 حوا؟؟؟؟ شده چي-
 ... گفتم هول با
 
 ....خوابيدیم چقدر واي....  شو بلند شبه 8 امير-

 ....کشيد دراز دوباره
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 کردي؟؟؟؟ هول چرا تو دیگه خوابيدیم چيه مگه باشه خوب-
 بریم؟؟؟؟؟ ميخواستيم جایي مگه

 ...کردم نگاهش
  نه-

 ....انداخت سفيهي اندر  اقل نگاه
 ؟؟؟؟....االن شده دیر که داشتي کاري بيرون

 ....شد آویزان هایم لب
  نه-

 ....کشيد سرش روي را پتو
 کردي؟؟؟ هول چرا پس!!!!! شدیا دیوونه-

 رمگ حاال کردم هول چرا من بودیم خوابيده که بودیم خوابيده ميگفت راساات
 ....بود شده چه

 ....بود پتو زیر سرش که سامي امير به کردم رو بازیم دیوانه از خجالت با
 ...دیگه کردم هول ميدونم چه-

 ... گرداند سمتم به را سرش و کشيد سرش از را پتو
 ....بخوابم بزار حاال نداره  يب-
 ..... ها نميبره خوابت شب شو بلند اميرسام وا-

 .... کشيد سرش روي دوباره را پتو
 .... بخوابم ميخوام صبح تا شم بلند ميخوام من گفته کي-

 .... ماند باز دهانم



 ٢95 سيب سرخ حوا

 .... رفتم بيرون و انداختم باال اي شانه
 از تا دو و تاب لپ و رفتم مطالعه اتاق ساامت به و زدم رو ساااز چاي ي دکمه

 .... برداشتم رو دانشگاه کتابهاي
 ... گذاشتم ميز روي را بساطم و بند و رفتم حال داخل
 ....نشستم و ریختم خودم براي رنگي خوش چاي

 ....کردم چك رو هایم ایميل و کردم روشن رو تاب لپ
 ...کردم باز دونه دونه بود آمده برایم که هایي پيام

 .... ایستاد....  ریخت قلبم رسيدم اسمي به
 

 ....کردم بازش
 
 

 ميدارد وا سكوت به را انسان که دردی هر
 که دردیست از تر سنگين بسيار
 ...!ميدارد وا فریاد به را انسان

 فقط انسانها و
 ....هم سكوت به ميرسند،نه هم فریاد به
 

 ....دادم بيرون را ام شده حبس نفسم
 .... نميفهميدم ها پيام این از را منظورش

 ....بود شده مرگش چه پارسا
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 .... بود چه هایش پيام معني
 .....کردم پا  را پيام لرز و ترس با و کالفه

 .... کردم باز را کتابم و گذاشتم کنار رو تاب لپ
شت سا تي رب  ستم را کتاب سردرگم گذ شتم ميز روي و ب  نقدرا فكرم گذا

 ....کنم تمرکز نميتوانستم که بود درگير
 .... برداشتم خانه کتاب از رماني و شدم بلند جا از

 ....بگيرد آرام ذهنم شاید
 ....خواندم را کتاب جلد

 .....کاپرفيلد دیوید
 نداشتم خارجي رمان من بود اميرسام هاي کتاب از حتما انداختم باال اي شانه

 .... اصال
 .... باشد قشنگ باید پس بودم شنيده را اسمش

 ....کردم باز را کتاب شكمم قور و قار خيال بي
 

 کتاب وقفه بي همچنان من و بود3 کردم نگاه سااا ت به و کشاايدم اي خميازه
 .... ميخواندم
 ... گذاشتم کنار را کتاب و زدم  المت را صفحه  و زدم لبخندي

 بود زیبا خيلي کتابش....  بود  الي ذهنم آرامش براي واقعا
 ....باشد زیبا هم خارجي هاي رمان نميكردم فكر

 ... گذاشتم ظرفشویي داخل را چایم ليوان
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 اهدانشگ باید زود صبح هم فردا و بود شده خسته چشمهایم اما آمد نمي خوابم
 .....ندادم که امتحاناتي و حدم از بيش هاي غيبت براي ميرفتم

 
 ..... آمد یادم دوباره دانشگاه یاد با

 ....کشيدم دراز سام امير کنار و فشردم هم روي را هایم لب
 .... بود چه براي استرس همه این ميدیدمش که باالخره

 ...بودم نكرده خطایي که من
 

 .... کشيد رویم از را پتو سام امير
 .... دانشگاه ميرسونمت خودم....  خانوم تنبل شو بلند-

 .... رویم دوباره را پتو
 .... ميرم خودم امير کن ولم-
 ...دیرمه شو بلند...  ميرسونمت خودم گفتم-
 ... نشستم و زدم کنار را پتویم حرص با
 .... ميزني باش بيدار اینجوري...  آخه پادگانه مگه-

 ....کردم  ميز روي سا ت به اشاره برد خوابم صبح5 سا ت دیشب من بابا
 ....  هفته سا ت تازه االن شكر انصافتو

 ....شدم بلند جا از ميكردم غر غر که همانطور
 ...گفتم لب زیر و رفتم اي غره چشم

 ... بخوابن هم پشت روز شبانه سه خودشن مثل همه کرده فكر-
 .... ميخندید چشمهایش
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 ....کرد هدایتم سرویس طرف به و آمد سمتم
 ....بود شده تند هایم قدم اجبارش به
  خانوم تنبل نباشه حرف-
 .... کردم مالیمي آرایش و کردم خشك را صورتم آمدم بيرون که دستشویي از

 ... کردم ست اي سورمه مقنعه با رو اي سورمه شلوار مانتو
شكي هاي کالج کردم پا را جورابهایم  کمد از را ستش کيف همراه به را رنگم م

 ....برداشتم
 ....ميكند پایش را هایش کفش که دیدم را سام امير آمدم بيرون که اتاق در از

 ....گفت به کند نگاهي آنكه بي
 ...دارم قرار نشه دیرم بدو حداقل ندادي که شامم دیشب ندادي که صبحونه-

 ....انداختم باال شانه
 من داري  جله خودت که االنم بخوري شام شي بيدار ميخواستي چه من به-

 .....ندارم اي  جله
 ....کرد نگاهم چپكي

 ....منتظرم پایين بدو-
 
 ....دادم تكان دستي برایش و شدم پياده ماشين از

 ..... شدم دانشگاه وارد و کردم جا به جا دوشم روي را کيفم بند
 آسااانسااور وارد و رفتم ساااختمان ساامت به بيندازم نگاهي اطراف به آنكه بي

 ....شدم
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 جا از آسااانسااور در الي  اي مردانه کفش گرفتن  باقرار که ميشااد بسااته در
 ....پریدم

 .....شد باز دوباره در
 ....خوردم جا دیدنش از

 .....را ظاهرم کردم حفظ
 ....  ليمي آقاي   سالم-

 ....داد باال را ابرویش تاي و داد تكان سري
 .... ایرانمهر خانوم سالم-

 .... آورد جلو را دستش
 .... باشه مبار -
 ....  کشيدم پس سری  و گذاشتم دستش در را دستم تردید با

 ....ششم ي طبقه... دینگ
 

 .....ميداد آزارم چرا نميدانم اش خيره نگاه
 .....داشتم را آرزویش قبل هاي ماه که من

 .... دادم تكان سري
 ....اجازه با
 ....رفتم گروهمون مدیر مشكات آقاي دفتر سمت به
 ....شدم وارد و زدم در
 ....مشكات جناب سالم-

 ...رفت باال ابروانش
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 .... ایرانمهر خانم سالم-
 ....ها دررفته دستمون از ها غيبت آمار
 ..... انداختم پایين را سرم

صال کنيد باور اما متين شما صحبت- ضور براي ا  يخوب شرایط کالس در ح
 ....نداشتم

 ....کرد گره درهم بزرگش ميز روي را دستانش
 ....خوب دختر ميومدي هارو امتحان حداقل-

 ... کردم سكوت
 ....نداشتم گفتن براي قبولي قابل چيز
 ....کشيد  ميقي نفس مشكات آقاي

باره  ایرانمهر خانوم حاال نداره  يبي- حدا همون با رو قبلي ترم دو  ميتوني وا
 ماا ميكنم درست کارتو برداري داشتي دوست که واحدي هر ميتوني یا برداري
 .... شده سوخت ندادي امتحان که ترمت اون ي هزینه که ميدوني

 ...زدم لبخندي
 ....مشكات جناب ممنونم-

 ...داد تكان سري
 .....خوش روز خانم بود وظيفه انجام-
 
 .... آمدم بيرون دفتر در از

 .....زدم لبخندي و کشيدم  ميقي نفس
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 هدیگ سااا ت نيم تا  واحد انتخاب برساام  سااایت  به تا کردم تند را هایم قدم
 ....بودم دانشگاه امروز که بودم شانس خوش چه من و ميشد شروع

 ....برداشتم را پيش ترم هاي درس بود سختي هر با
 ....کشيدم لباسم به دستي خسته و کالفه

 .... بایستم شد با ث صدایي که
 ....کنيد صبر ایرانمهر خانم-

 ....سمتش به چرخيدم ام پاشنه روي
 ....دادم باال سوالي را ابرویم

 ....بزنم حرفي آنكه بي
 ....داد فشار هم روي را لبهایش

 .... بگيرم رو وقتتون دقيقه چند ميتونم-
 .... نگفتم چيزي
 .... بگویم چه نميدانستم اصال

 ....فهميد مي سام امير اگر
 ....دادم تكان سري

 ...بفرمایيد-
 .... نميشه اینجا-
 ....دانشگاه پشت ي کافه دیگه رب  یه

 .... استرس از بود کرده  رق دستهایم
 .....ميكوبيد وار دیوانه که هم قلبم
 ....کردم تر بازبانم را لبم
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 ....ببيني-
 ...پرید حرفم ميان

 ....ميبنمتون-
 ...ميكردم چه ماندم مات

 .... دانشگاه پشت تاریك ي کافه در بود منتظرم که پارسایي با
 ....زدم گول.... نه که متقا د را خودم

 .....نميكنم اشتباهي که من....  بزنم حرف باهاش باید که باالخره
 ....خودم از مایوس

 ....زدم قلبم روي
 ....ميزني تند هنوز دیدنش با چرا پس

 !!!؟؟؟؟.....اميرسامي  اشق که نفهميدي هنوز
 

 ... شد باز قيژي صداي با کافه در
 هایي جوان هایي خنده صداي و سيگار دود از غليظ مه و موزیك تند صداي

 .... بود کرد پر را فضا بودند هایم اي دانشكده هم اکثرشان که
 ....شدم داخل و دادم فشار روي را هایم لب

 ....دنبالش گرداندم چشم
 ....بود انگشتش الي سيگاري بود نشسته کافه ي گوشه

 .....نميدانستم را بودنش سيگاري کردم تعجب
 ....رفتم ميزش سمت به
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 ....کشيدم  قب را صندلي
 ....کردم نگاهش منتظر بگویم چيزي آنكه بي

 ....گرفت طرفم به را سيگار پاکت
 ...نيستم اهلش ممنون-

 .... زد پوزخندي
 ....نبودم اهلش منم-

 .... دادم باال ابرویي
 ....منتظرم-

 خاموش دسااتش کنار ساايگاري زیر داخل را ساايگارش و داد صااندلي به تكيه
 ....کرد

 .... نميلرزه دیدنم با نگاهت دیگه ببينم تا اینجا بياي گفتم-
 ....بكشم دست  شقت از....  از که

 .... حرفش با ایستاد قلبم
 ....  خيره.... ،،مستقيم... ميكرد نگاه چشمانم به 

 ....شد رو زیر نگاهش از دلم
 .... نداشتم را تحملش

 ...شدم بلند جا از
 ..... ل آقاي اجازه با-

 .....گرفت را دستم و شد خم سمتم به سری 
 ....نشده تموم حرفام هنوز بشين شششششش-

 .... نشستم
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 .... حرف بي
 ....  بود کالمش تاثير شاید چرا نميدانم

 ....دستانش گرمي ،... یا...یا
شت از مرا که زدم اي ممنو ه سرخ سيب به رو گازم اولين شاید و  زندگيم به

 راند
 

 .... بود کرده  رق دستانم کف
 ... نشستنم از ميكردم *گ*ن*ا*ه* احساس

 ....بشنوم را هایش حرف ميخواستم نداشتم رفتم پاي اما
 ....کشاند چشمانش به را نگاهم صدایش

 .... ميومدي معمولي دختر یه نظرم به دیدمت دانشگاه وقتي-
گاه همين خاطر به بود تعجبم با ث بودنت تنها هميشااه اما  ارترفت به ناخودآ

 ....ميكردم توجه پوششت حتي کالمت نگاهت
 دیدم و اومدم خودم به که شااادم زیادتر و وزیاد زیاد توجه این هرروز انقدر

 .... توئه دنبال فقط نگاهم
 ....داد ادامه و زد لبخندي

 احساااساام و خودم از اما نفهمم رو نگاهت معني که نبودم خنگ هم اونقدرا
 ....دمکر اشتباه بفهمم بعد و بيام جلو ميترسيدم ميترسيدم نبودم مطمئن

 .... شد خراب سرم رو دنيا دیدم دانشگاه رو شوهرت که روزي
 ....زد آتش و درآورد پاکت از سيگاري و کرد مكث
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 ....دزدکيتم هاي نگاه همون محتاج چقدر فهميدم تازه و بود شده سياه زندگيم
 ...همدمم شد سيگار موق  اون از
 .... ميكرد خوردم ميكرد داغونم ندیدنت و نبودنت طرفي از
 .... شد خم سمتم به
 ..... حوا-

 ... ميخوامت
 ....باشي اي دیگه کس مال ندارم تحمل

 .... بست یخ رگهایم در خون
 .... ميگفت چه او
 روحم قلبم بودم اميرساااام مال حاال که مني به  شااق از من به  شااقش از

 ....جسمم
 ...شدم بلند  صباني

 ...متاهلم من هارو حرف این کنيد بس  ليمي آقاي-
 .... شد بلند و کوبيد ميز روي

 ....شد خم سمتم به
 ....ميسوزاند را قلب که هایي همان از چشمانم به خيره

 ....ميدونم چيزو همه-
 .... بزنم بيرون و بردارمش تا زدم چنگ کيفم به

 ... گذاشت کيفم روي را دستش
 ... دوم زن و  مو پسر و زوري ازدواج

 ...بهرم از زندگيتو من حوا بهرم از همرو ميدونم همرو حوا
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 ....کردم نگاهش جانب به حق

 !!!؟ چي که خب-
 ...آقا بردارید و دستتون

شمم به و بياي تا گفتم امروز- ست من مال نگاهت دیگه که بينم چ  خودم اب ني
 ....نميام سمتت دیگه ببينم اگر گفتم

 ....کرد نگاهم ملتمس
 .... برام ميلرزه نگات هنوز حوا اما-

 ...چكيد اشكي و بست را چشمانش
 ....حوا دارم دوستت-

 ... نداشتم را هایش حرف تحمل دیگر ميشدم خفه داشتم
 ... نميدانستم را خودمم تكليف حتي که من به لعنت
 ....بودم کرده دیوانه هم را قلبم که من به لعنت
 ....لرزید دلم که مني به لعنت
 ..... زدم بيرون کافه از حرف بي و زدم چنگ دستانش زیر از را کيف

 .... رفتم دانشگاه داخل دوباره
 ....کردم پرت دستشویي داخل رو خودم

 ....نبود کسي خوبم شانس از
 ....ميكوبيدم صورتم به را سرد آب پي در بي و محكم
 .... بده نجاتم سردرگمي ازین خدایا....  خدایا
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 ....خدااا اي ميارم باال خودم از دارم
 .... گفتم حرص با و آینه داخل دختر به کردم تف هيستریك حالت با
 ....متنفر....  متنفر حوا متنفرم ازت-

 .... گذاشتم گوشهایم روي را دستم
 ..... آره....  نشنيدم هيچي من
 ...برسم زندگيم به  خونه برم ميخوام و بيرون اومدم سایت از تازه االن من
 ....نمياد یادم هيچ لعنتي من.... نمياد یادم هيچي من

 .....کردم پا  را چشمم زیر ي شده پخش هاي ریمل زده هول
 .....زدم بيرون دانشگاه از
 

 .....نميفهميدم را  جيبم حال این نميفهميدم را حالم
 ....  آورم درمي سينه از را لعنتي دل

 ... تاکسي اولين براي کردم بلند دست
 .... ایستاد

 .....داخلش نشستم
 ؟؟؟؟؟ برم کجا خانم-

 ....ولنجك
 .... دادم تكيه صندلي پشتي به رو سرم
 .... چكيد اشكم مزاحم ي قطره
 .....هم دستهایم دادم فشار محكم را هایم پلك

 .... ،خانم... خانم-
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 ....پریدم جا از
 .... بله-
 ؟؟؟؟ برم کجا ولنجكيم االن ميكنم صداتون دارم دوسا ته خانم-

 ...... کردم جم  را پایم و دست
 .....چپ دست بپيچيد-
 

 ......بودم شده کالفه هم راننده متعجب هاي نگاه از شدم پياده ازماشين
 .....شدم داخل و کردم باز را در

 .... سام امير بوي از بود پر خانه
 .... خواستن بوي از بود پر خانه

 .... پارسا پيش بود شده مرگم چه نميدانم
 ..... دارم دوست را شوهرم ميدانستم که من

 ....انداختم مبل روي ها لباس همان با را خودم
 .... باشد خالي مغزم ميخواستم

 ....خودم به حتي کنم فكر نميخواستم حتي پارسا از خالي امير از خالي
 .... رفتم سرد آب دوش زیر فكر بدون
 ....بود آمده بند آب سردي از نفسم
 ....بود بریده را امانم هم گریه

 ....زدم جيغ خودم سر
 .... بميري باید تو ه*ه*ر*ز* احمق ي دختره بمير... بمير-
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 .... ميكنم نابودت حوا بره پارسا براي دلت اگر ميكنم نابودت
 ..... زدم قلبم روي

 ..... سام اميرررررر....  سامي امير  اشق تو
 

شيدن نفس ناي بودم کرده گریه انقدر شتم ک سته تن ندا  يرونب حمام از را ام خ
 ....درآوردم تنم از زحمت به را خيسم شلوار و مانتو و کشيدم

 .... ایستادم آینه روي به رو
 .....دلش اما بود سام امير مال که حوایي به کردم نگاه آینه داخل دختر به

 .....باشد سام امير با باید دلش بود هم دلش
 ....رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم را لباسم

 که چه هر ميرفت یادم که بود شااوهرم که مردي براي ميشااادم زن انقدر باید
 .... ميخواستم خودم

 .... ميخواست دلم
 .... ميشدم سام امير ي خانه خانوم اگر ميكرد گوش حرف دلم
 .....ميكرد گوش حرف دلم

 .... کردم آماده را پلو زرشك هاي وسيله و بستم را پيشبندم
 .... گذاشتم بار را غذا

 .... افتادم خانه جان به
 
 

 .... کردم رها را ميكردم تميز را زمين آن با که اي حوله و دادم بيرون را نفسم
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 هم را خانه ي دیوارها حتي من و بود گذشااته هم٤ از کردم نگاهي سااا ت به
 .....بودم سابيده

 .... کردم تميز هم را زمين
 ..... بستم را چشمانم و انداختم تخت روي را خودم

 .....کنم فراموش هم خودم اسم راکه خودم ميكردم درگير انقدر باید بود هين
 ....نافرمانم دل به برسد چه

 
 ....کردم باز را چشمانم دستي نوازش با

 ....ميداد نوازش را موهایم لبخند با سام امير
 ....خوردم تكاني

 اومدي؟؟؟؟....  سالم-
 
 ....اومدم بله ،...  زیزم سالم-

 .... کشيد را لپم
 .... ميزنه برق که اي خونه و شام خانومم کرده چه-

 .... ید*ب*و*س* را پيشانيم روي
 .... زیزم نباشي خسته

 ....شد لبهایم نزدیك
 ....زدم کنارش باشدت
 ....نميدانم را چرایش



 3١١ سيب سرخ حوا

 
 ....چنده سا ت گفتي-

 ....شد ام خيره متعجب
  هفته سا ت-
 ....خوابيدم چقدر واي-
 .... کردم مرتب را رنگم صورتي  روسكي شلوار بلوز و شدم بلند جا از

 ....زدم لبخندي
 چطوري؟؟؟؟ چایي با-

 ....بود ام خيره همانطور
 ....ميچسبه حموم از بعد-
 ....حاضره ام چایي بگيري دوش یه تا پس-

 ....داد تكان سري
 ....گذاشتم گاز روي و کردم پر رو کتري و رفتم آشپزخانه به

 ....کردم درست ساالد و درآوردم خيار و گوجه
 .... شد حلقه کمرم دور گرمش دست  که ميكردم دم را چاي
 ....ميكردم حس گردنم روي را نفسش هرم

 ... دررفتم دستش زیر از آوردن قند ي بهانه به اما چرا نميدانم
 ....آمد دنبالم

 ....بود کشيده درهم اخم
 شده چت حوا-

 ... زدم لبخندي
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 ....خوبم که من-
 .... کشيد نمدارش موهاي داخل دستي

 ....باشه نداشته امروزت رفتن دانشگاه به ربطي رفتارت اميدوارم-
 .... آمد جلوتر

 لحن اب و کرد  نوازش را ام گونه روي اش اشاره انگشت با و شد ام سينه به سينه
 ...گفت مشكوکي

 ....اميدوارم-
 .... فهميدنش از ميكوبيد قلبم
 ...زدم زل چشمانش به و دادم قورت را دهانم آب

 ....ربطي چه نه-
 

 ....کردم پا  لباسم با رو دستم کف  رق
 ....اگرميفهميد واي

 ....لرزید پشتم تصورش از
 .... زدم لبخندي

 ...ميزد داد که هم بودنش مصنو ي
 ....ميزنيا حرف الكي رفتاري چه بابا نه-

 ....کرد نگاهم چپكي
 ...رفت آشپزخانه سمت به
 ....بدیا چایي بود قرار-



 3١3 سيب سرخ حوا

 .... گذاشتم جلویش و ریختم رو چاي
 .... کشيد خودش سمت به و گرفت را دستم

 ....زد پوزخندي
 ....کرده  رق دستات-

 ....کشيدم بيرون را دستم
 ....  ميكنم  رق همش ظهر از چرا نميدونم آره-
 ....شد خيره چشمانم به
 ....حوا ميشناسم سلوالتم تك تك من بودم گفته بهت-

 ..... نزن دور و من
 .... حوا نزن دورم

 .... رفت کارش اتاق به و شد بلند جا از
 ....بزند چایش به اب آنكه بي

 ....نشستم سام امير صندلي روي
 

 ....دادم بيرون را ام شده حبس نفس
 .... بود شده چم من

 ....شاید بود زده سرم به
 ... دادم فشار هم روي را لبهایم و زدم چنگ را شلوارم

 ....ميفهمه چيو همه....  ميفهمه اون
 ....باشم  ادي باید رفتارمه تو چيز همه رو چيزي بفهمه بزارم نباید..  نه

 ... دختر باش  ادي
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 ،،..نمياد...  نمياد یادت چيزي امروز از تو
 

 .... رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند
 .....برایش ميكردم رو را خودم ازین بيشتر نباید

 ....زدم در
 .... نداد جوابي

 ....شدم اتاقش وارد
 ....بود تابش لب مشغول و بود نشسته تخت روي

 ....گرفتم درآغوشش پشت از
 ....کردم زمزمه گوشش کنار

 ... نبودي قهرو قهر که تو-
 ....دارم استرس صبح از چرا نميدونم کن باور

 ....گرفت آغوشم در و  برگشت سمتم به
 ؟؟؟ شد درست دانشگات کاراي شد چي-

 .... زدم لبخندي
 ....... بود واحد انتخاب امروز شانسم از اتفاقا آره

 ....کشيد موهایم روي دستي
 .... بمونه پنهوون ازم هيچي نميخوام حوا

 ....شد ام خيره و کرد جدایم خود از
 ....ميفهمي-



 3١5 سيب سرخ حوا

 ....باشد ندیده کاش اي و لرزید مردمكم
 ...نكند رسوایم چشمهایم تا چسباندم اش سينه به را خود

 ....اوهوم-
 .....بدي شام نميخواي-

 ....کردم نگاهش
 نه-

 .... خندید
 ....ميخورم خودتو خب-
 .....شد جم  لبخندم من و
 .... را شوخيش نداشتم دوست چرا من و

 ....کردم جور و جم  را خودم
 ....بخوریم شام بریم انقد داري اصرار که حاال-

 .... رفتيم آشپزخانه سمت به و گذاشت کمرم دور را دستش
 .....نبود خوب حالم چرا من و

 .... کشيدم را غذا
 .... خوردیم حرف بي
 .... داشتم احتياج سكوت این به من

 ..... اوهم شاید
 ....نگفت چيزي اوهم و کردم جم  درسكوت بازهم شد تمام که غذا

 .... بودیم گرفته سكوت ي روزه جفتمان
 ....نشستم کنارش و شيتم هارا ظرف
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 .... ميدید فيلم
 ....  منهم

 .....بود درگير فكرم که انقدر نشد دستگيرم چيزي اما
 .... بودم کرده گم را خودم

 ....  خودم از ميخواستم چه
 ....سام امير از
 .....پارسا از
 

 ....فرراسيد دانشگاه به رفتن زمان و گذشت سر ت به روزها
 ....بودم گرفته استرس اش رویارویي از دوباره قبلش ازشب
شقاب سفره کردن جم  هنگام یكبار ستم از ها ب شر و خورد و اقناد د  شد خاک

.... 
ستم ميوه کندن پوست هنگام که بودم فكر تو انقدر دیگر بار  و ریدمب  ميق را د

 ....نيامد بند سا ت یك تا هم خونش
 .....قوري داخل ریختم قهوه چایي به چاي کردن دم موقه آخرهم بار

 بود دهش نگرانم بيچاره سام امير که بود شده زیاد هایم بازي گيج انقدر خالصه
 ....حواسم و حال بي انقدر که افتاده فشارم شاید که

شگاه که هم روزي شتم دان  و بودم شده بيدار صبح پنج از صبح8 جاي به دا
 ..... ميگشتم خودم دور



 3١7 سيب سرخ حوا

 صاابر او از لجبازم دل خاطر به کردم بخشااش طلب خدا از و خواندم را نمازم
 ..... کند باز سام امير براي فقط را دلم جاي کردم د ا و خواستم

 ....بود زوري هم د اهایم هه
 .....کردم آماده را صبحانه

 .... کردم بيدار هم را سام امير
 .... پرید جا از تعجب با من دیدن با
 .... شده خيز سحر خانم  جب چه-

 ..... زدم کنار را پتو  حوصله بي
 ....نریز مزه امير شو بلند-

صرار خالف بر و خوردیم را صبحانه سام هاي ا ساندنم براي امير سي با ر  تاک
 ...... رفتم دانشگاه

 ..... ببينمش مبادا که ميگذراندم استرس با را کالسهایم
 ....آمدم بيرون کالس از
 .... انداختم نگاهي سا تم به

 .... بود3 سا ت تازه
 .....داد ایست فرمان مغزم به صدایش

 .........حوا-
 ...... چرخيدم پایم ي پاشنه روي

 .....دلم گرفتن نادیده براي کردم جم  را  زمم
 ....کردم تا به تا را ابرویم

 ....  ليمي جناي بفرمایيد-
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 ......کردم بيان تر غليظ را اش فاميلي قصد از
 ....بود ا صابم روي پوزخندش

 
 ......کشيد را دستم هوا بي و کرد نگاهم چپكي
 ....حرکتش از شدم ور شعله

 ....گفتم نشود ریزي آبرو که آرام ام شده کليد دندانهاي الي از
 ......کن ولم-

 ..... شد نزدیكم
 .... ميخورد لبم به نفسهایش هرم که نزدیك آنقدر

بالم آدم ي بچه  ين شاايم اخراج جفتمون و بره آبروت کنم کاري یه نزار-  دن
 .....بيا

 .....تهدیدش از شدم الل
 ....بود شده آبروریزي هم همينجا تا

 .....بودم افتاده را دنبالش به ميروند مادرش دنبال که ها ارد  جوجه  ين
 ..... نشستيم اش مشكي ي سانتافه داخل

 .....کردم حرص سر از نگاهي
 حرفي کردیم روشاان همدیگرو کافي ي اندازه به دیدارمون آخرین کنم فكر-

 ....نميمونه
 .....گرفت دستش در را دستانم و شد چشمایم خيره و برگشت سمتم به کامل
 .... بود نكرده خيابان و ماشين داخل اميرسام وقت هيچ که کاري



 3١9 سيب سرخ حوا

 دلم ها شاايطنت ازین چقدر من و نيسااات کارها این جاي خيابان ميگفت
 .....ميخواست

 .....زدم پس را دستش سری  و آمدم خودم به دستم گرمي حس با
 ......شدي خاله پسر نخورده چایي هوي-

 .....خندید
 ....تلخ و کوتاه

 ..... نه رو تو من اما کردي روشن و من تو آره-
 .....داد ادمه و کرد گره درهم را دستانش

 ..اي دیگه کس مال چون باشمت داشته دیگه نميتونم ميدونم حوا ببين-
شم آب جانماز هم الكي  اما ميخوامت وجود تمام با چون نميخوامت که نميك

 .... کنم کنترلش ميدم قول حوا
 ،...کنم پر رو ات نداشته هاي دوست جاي باشم کنارت بزار حوا
 ؟؟؟؟ ميتوني که اینو باش همدمم باش دوستم حوا
يدم قول يدم قول....  م گه ماه یه از کمتر نا کنم کاري  م  بره یادت خودتم دی

 .... اشقتم
 .... حوا ميشم برادرت...... برا.... ميشم همدمت.... ميشم دوستت

 .....بده رو ساده همدلي و دوستي فرصت من به فقط
 ..... پيشم بيار رو دالت و درد

 .... نداري دوستي ميدونم
 ..... باشم دوستتت بزار
 ....  کنه اذیتت اي دیگه هرکس یا اميرسام اگر پشتتم کوه  ين
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 ....رفت غنج دلم  بودم شدن دیده و حمایت و مهرباني دست محتاج که من و
 .... کردم سفت را رویم اما
 .... حاال ميشه چي ببينم-

 ....بپرسم جواب فردا ميزنم زنگ بهت
 ،،..کردم درست رو ام مقنعه

 .... فردا تا حاال خب-
سم کنار برادر نام شنيدن از بود چرکين دلم ته که درحالي شدم پياده و ساپ ا  ار

 ....بود آمده برایم
 .....بود مرگم چه ها روز این من و
 

 .... کنم کنترل نميتوانستم را فكرم
 ....راهم قلبم

 .....افتادم راه خانه سمت به
 برخوردي کمتر بود کارش در غرق روزها این که کردم فكر اميرساااامي به

 ....ميامد پيش ميانمان
 ... ميخوابيدیم هردویمان شام از بعد شب و ميشدیم جدا ازهم صبح
 ..... ميكردم امتناع ميامد سمتم هروقت چرا نميدانم حتي

 .....نميزدم پر پر بگيرد آغوشم در اینكه براي پيش هاي ماه مثل چرا نميدانم
 ...... نميشد تنگ برایش دلم دیگر

 ...بود شده مرگم چه ؟پس بود مهربان بود خوب که ؟اميرسام چرا



 3٢١ سيب سرخ حوا

 .... بود خوابيده هم وجدانم حتي دیگر
 .....نميشدم  صباني قلبم از دیگر

 ....من بودم شده رگ بي چه و
 ميرا کنم درست شامي و بكشم خانه سر به رویي و دست تا رسيدم که خانه به

 .....شد پيدایش هم سام
 .... رفتم استقبالش

 ....ید*ب*و*س* را پيشانيم و زد لبخندي
 .....خانوم چطوري دلم  زیز سالم-

 .... گرفتم را کيفش
 و شااام کني  وض لباسااتو تا نباشااي خسااته شااكر رو خدا خوبم سااالم-

 ....ميكشم
 .....کشيد خودش سمت به و گرفت را کمرم

 ....بخورم تورو اول نكرده  وض لباس چطوره-
 ....ید*ب*و*س* کوتاه را لبانم و

 .... کردم جدا کمرم از را دستش
 .... گشنمه کن  وض لباستو برو-

 .... داشت کمي اخم
 ....آمد سمتم

 یه دفعه هر بزنم دساات بهت نميزاري ماهه یه نزدیك چته هساات معلوم حوا-
 .... ميشي جدا ازم و مياري بهانه

 ..... بدونم ميخوام چيه دليلش
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 .... بودم کرده هول چرا نميدانم
 ما پنجه نو  روي و رفتم ساامتش به که بزند را حرفش ي ادامه تا کرد باز دهان

 ....برسد قدم تا ایستادم
 ....گرفتم لبانش از  ميقي ي ه*ب*و*س* 

 .... کردم خمار را چشمانم کمي
 .....اميرسام نميكنم فرار تو از من-
 

 شد تموم
 

 .....کشيدم راحتي نفس رفت وقتي
يده چه از ؟؟؟ بودم کرده هول چه براي  ميلم برخالف که بودم ترسااا

 ....یدمش*ب*و*س*
 .... داشتم سام امير به احساس چه من
 فقط حاال اما او به داشتم  شق احساس پيش ماه تا که من ميخواستم چه او از

 .....دیدنش هرشب بودنش به کردم  ادت
 تا ميامد یادم اش پوسااتي زیر هاي مهرباني هایش بودن خوب این کاش اي و

 ....نخورم را اش لحظه یك حتي حسرت بعدها
 ..... آمد هم سام امير چيدم دیس داخل را ها کتلت

 .... هميشه مثل
 ..... گردنش دور هم اش هوله



 3٢3 سيب سرخ حوا

 ....خوردیم غذا حرفي هيچ بي هم کنار و راچيدیم سفره کرد کمك
 .....کردم اميرسام به رو بينمان سكوت از کالفه و خسته

 ....خدا به سررفته حوصلم بگو چيزي یه توروخدا سام امير وا-
 .... کوبيدم بشقابم روي را قاشقم

شيدن مرده خا  خونمون انگارتو  نگارا که توام خونه این تو شدم دیوونه بابا پا
 .... هستم من انگار نه

 كباری ي سفره صورتي خاي گل به شدم خيره ناراحت و انداختم پایين را سرم
 .....بودم انداخته ميز روي که مصرفي

 ....کردم خالي اميرسام سر را خودم از  صبانيتم تمام واق  در
 .... نيست من تقصير چيز هيچ که کنم ثابت خودم به ميخواستم
 ......هایش توجهي بي و سام امير گردن بندازم را چيز همه ميخواستم

 
 ....ميكرد نگاهم خنده با

 ....کردم نگاهش چپكي
 داره؟؟؟؟ خنده چيه-

 .....ترشد  ميق اش خنده
 بعدازشام هرشب تو چون ميزدي خودت سر داشتي رو دادا این کنم فك ولي-

 ...ميخوابي و من به ميكني پشتتو و تخت رو ميري
 ... گرفتم گاز را لبم خجالت از

 ....  ميكردم دوري که بودم من این ميگفت راست
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 هک نميدانست اميرسام و بودم زده که گندهایي این با بودم هم طلبكار االن تازه
 .... ميفهميد اگر

 ....پراندم جا از صدایش
 ......رو لبا اون نگير گاز اوخ اوخ-
 ...زد پایش روي 

 .....غرغرو ي کوچولو خانوم ببينم اینجا بيا
 .... نشستم پایش روي باشم داشته بدي احساي انكه بي اینبار

 ....کشيد را لپم
 ....برداشتم را دستش

 نه يتفریح یه نه ها سالمه بيست تازه من بابا ميشم دیوونه دارم واقعا من امير-
 .... هيجاني یه

 .... نيست هيچي
 ...انداختم پایين را سرم

 ....گردش برم دوستام با نميزاري که توام تازشم-
 .....ید*ب*و*س* را ام گونه

 .... خانومه کردن تفریح مسئله پس-
 .... زیزم ميبرمت باشي داشته دوست جا هر خودم چشم

 .... دادم جلو را پایينم لب
 ؟؟؟؟؟....برم بيرون دوستامم با نميزاري یعني-

 ....  فشردم آغوشش در



 3٢5 سيب سرخ حوا

 صاابوري مقابلم در اینطور که بود یكدنده و  صاابي سااام امير همون این آیا
 .....ميكرد

 .... بگي بهم قبلش اگه نداره  يبي بار دو یكي ماه تو حاال-
 .... یدم*ب*و*س* را اش گونه و خندیدم

 ....کردیم جم  هم کمك به را سفره
 

 ....ميكردم غر غر ميكشيدم آب را ها ظرف که همانطور
ست معلوم که هم مونا و محمد این- شون هرووقت کجان ني  یا ميزني زنگ به

 ....ميزنن زنگ بهت بعدا دارن کار یا خاموشن
 ....گرفت آغوشم در پشت از
 ....  روسيشونن کاراي درگير اوناهی  زیزم-

 ...گرفت را دماغم
 ....دختر کن غرغر کم-

 .... آوردم واست چي ببين بيا
 ... داد تكان جلویم را فيلم دي سي و
 ،...گرفتم دي سي خيس دست همان با
 ....  اشقانست بود معلوم جلدش از

 .....ميدانست را این سام امير و درام فيلم براي ميمردم منهم
ستت سام امير واي- ستمو منن تا بزار برو نكنه درد د شورم د  يارمب خوراکي ب

 ... بيام
 ...رفت بيرون در از و داد تكان را سرش
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 ....بردم باال کمي را صدایم
 ....بزار بالشتم اميرسام راستي-

 ،... نداد جوابي
 دبو داده لم بالشااتش روي که اميرسااام کنار رفتم و برداشااتم ها خوراکي منهم

 .... نشستم
 .... گرفتم درآغوش را بود آورده برایم که بالشتي

 
 .... صحنه از پر قضا از و بود آمریكایي درام فيلم

سيد که اي صحنه هر شدم موذب مير سم و مي ست را لبا  را خودم و ميكردم در
 ....ميكردم نگاه را دیوار در  تلوزیون جاي به ميكردمو جور و جم 

 ....بزنم زل تلوزیون به بر و بر بشينم که اميرسام از ميكشيدم خجالت
سخره اي صحنه هر سر پرو که هم اميرسام  لبخندش زور به و ميكرد نگاهم م

 .....ميفهميدم لبهایش حالت از ميخورد را
 اساايرم دسااتانش حصااار در و بخوابم کنارش کرد مجبورم هم فيلم اول همان 

 ...کرد
 هم ها صااحنه اون از که تلوزیون به بودم زده زل و بود فيلم حساااس قساامت

 .... شد شروع
 ...ایندفعه بود تر خفن اینكه مثل اما

 .... من به زده زل خنده با دیدم و انداختم سام امير به نگاهي منهم
 .... کردم نگاه را تلوزیون و کردم سفت را رویم منهم
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 ....شد بلند اش خنده صداي
 ....کرد استپ را فيلم

 .... زودي همين به شد وا روت بابا نه-
 .... داد ادامه مسخره با

 رجو و جم  خودشااو ميبينه فيلم اونوقت باشاام ندیده من نمونده جایيش واال
 ..... ميكنه
 ....دیوونه ميكنه درست من واس یقشو
 ...تو دست از حوا واي

 .... کردم نگاش چپكي
 ....ببينيم ادامشو بزن-

 .....کرد نگاهم شيطون
 ....ببيني ادامشو داري دوست  هههه-

 ... گذاشت خودش روي کردو بلند را من
 برات واقعيشااو هاي صااحنه تریم جذاب فيلم هزارتا از خودمون ما  زیزم-

 ....ميكنم درست
 ... کردم تقال

 .....دیگه ببينيم فيلم بزار امير  هههه-
 .... گفت بردارد را لبش آنكه بي و گذاشت گردنم روي را لبهایش

 ....ميبينم فيلمم-
 .....کرد  وض باهم را جایمان و
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 ....کردم فكر من و خوابيد سام امير
 .... بودم نااميدشده خودم از

 ..... ميكرد ام خفه داشت سردرگمي
 .... ميشدم له داشتم
 .... غرورم

 ..... شخصيتم
 .... بود رفته سوال زیر باورهایم تمام
 .... شده مرگم چه من

 .... بودم شده دیووانه حتما
 
 

 ... کردم نگاه سا ت به و خوردم تكاني
 ... بود صبح6
 .... بودم گرفته نتيجه من و

 ....کرد کمك فكر و بيداري همه این باالخره
 .....ميخواهم چه زندگي ازین بودم فهميده حداقل
 ....بودم گرفته را خود تصميم

 ..... داشتم دوست هم را اميرسام بودم فهميده دیشب ي رابطه بعداز
 .....بود سخت هم خودم به حتي ا ترافش

 ..... نميخواستم را هيچكدام نبود من اما نميدانستم  راهم چطورش
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 .....چه و بود آرزویم زندگيم در بودنش که کسي چه
 .....بود شده  اش خانه قلبم االن اما بود زوري برایم بودنش  که اميرسامي

 ..... بود شده  قده برایم زندگيم در پارسا بودن که بودم فهميده حاال
 ..... کهنه اي  قده

 .....بود لذت برایم داشتنش
 ....بود آرزویم بودن او کنار 

 ....ميدیدمش وقتي ميشد امان بي قلبم هاي تپش همين براي اصال
 من ميشد چندشم هم تم*ب*و*س*ب بخواهد روزي اینكه تصور از حتي اما

 .....داشتم را بودنش ي  قده من ميخواستم را بودنش فقط
 ....داشتم سرکشي ي  قده من نه یا

شتم لجبازي ي  قده فقط من فهميدم هم ها بعد ستم دا  هشد که یكبار ميخوا
 ....بنشيند کرسي به خودم حرف

 .... کنم سرکشي ميخواستم
 

 .... بودم دیگران حرف به که بس بودم شده اي  قده
 ..... رساند اميرسام به مرا دیگران حرف همين که این به نداشتم هم کاري

 ..... دارد دوستم ميدانستم که سامي امير
 .... ميشود نابود بفهمد اگر ميدانستم

 .... ميدانستم را غيرتش
 ....داشتم دوستش هم خيلي داشتم دوستش که سامي امير

 .... ميخواست لجبازي دلش که حوایي از امان اما
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 ....ميخواست سرکشي
 .... بود  قده برایش پارسا بودن که حوایي
 .... بود اش  قده چيزها خيلي که حوایي

 .... بگيرم انتقام ميخواستم
 .... خودم از

 ....بودنم جنم بي
 ....ميگرفتم انتقام هایم  رضگي بي از

 .....گرفتم انتقام خودم از بدجور من
 ....کردم نابود را زندگيم و خودم من
 ....نشاندم سياه خا  به را خودم من
 ....ميدیدند را آینده ها انسان که کاش اي
 .....اگرميدیدم که

 ....بودم فهميده اما بود تلخ ام گيري نتيجه
 .... بود شده اي  قده که بودم محبتي گداي و بيچاره دختر من که بودم فهميده

 .... توجه ي  قده
 .... بودم حاشيه در که بس بودم شده خسته
 که کنم ثابت همه  به شااده هرجور ميخواسااتم و بود کرده ساارباز هایم  قده

 ....توانستم منم دیدید
 .... باشم سرکش ميتوانم منهم دیدید
 ....باشم قيد بي ميتوانم منهم
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 .....باشم توجه مرکز ميتوانم منهم
 ....نبودم بيچاره و ترحم قابل انقدر که کاش اي

 ....نيست فقر و  ليل و تن به هميشه که بيچارگي
 ...بود شده  ليل مغزم من
 .... بودم بيچاره فكرم از من
 .... کردم بيچاره را ،خودم خودم من

 
 .... کردم حاضر صبحانه و رفتم آشپزخانه به شدم بلند جایم از

 ...کردم حس کمرم روي را دستانش حصار که ميكردم دم را چاي
 ... برگشتم سمتش به
 ...بودم آغوشش در

 .... زد کنار را موهایم
 ....شدیا سحرخيز خانوم-
 ....خندید و

 ....گذاشتم سماور روي را چاي و برگشتم
 ....کنم حاظر صبحانه واست نميرم دانشگاه امروز که حاال گفتم-

 .....فرستاد برایم اي ه*ب*و*س* ميرفت سرویس سمت به که همانطور
 ....شدم کارم به مشغول و خندیدم
 .....کردم بدرقه را یيسان امير خوردیم که را صبحانه

 ..... بگذرد زمان یكم تا کردم گرم خانه کارهاي با را سرم کمي
 ... نشستم و کشيدم مبل آخرین چوب روي را دستمال
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 .... بودم شده رد دوازده از کردم نگاه سا ت به
 ...رسيده وقتش

 .... زدم زنگ پارسا به و برداشتم را موبایلم
 .... نشد نامنظم تپشش قلبم هميشه برخالف

 ....برداشت را گوشي نشده دوم بوق
 چيه؟ شد؟نظرت ؟چي خوبي ؟سالم تویي ؟حوا؟ الو-

 .... خندیدم
 .... ليمي آقاي سالم-
 .....خوابيد بادش که فهميدم تلفن پشت از
 منفيه؟؟؟؟؟ نظرت حوا-
 نه-

 ....گرفت تعجب رنگ صدایش
 نه؟-

 .... گفتم دیگر بار و خندیدم
 نه-
 ؟؟؟ چي یعني.... یعني-

 حوا؟ موافقي تو یعني
 .... ليمي آفاي بله-

 .....رفت باال صدایش تن
 



 333 سيب سرخ حوا

 ....حوا....  حوا واااااااااااي-
 موافقي؟ تو

 ....پيچيد گوشي داخل ام خنده صداي تنها
 .....کرد تر آرام را صدایش

 ....هات خنده اون قوربون-
 ...  شد جم  لبخندم

 .... باشه حواست آي آي-
 ....دوستيم

 ....کرد تكرار
 ....دوستيم-

 ...  گفتم
 ....برادر و خواهر مثل-

 ....کرد تكرار
 ....برادر و خواهر مثل-

 ....دادم ادامه
 .... نزاري بيرون قرمزام خط از احساساتتو و زبونت پاتو باشه یادت پارسا

 ....مهمه برام این
 ....بود شده جدي صدایش

 ....باش مطمئن-
 .... خندیدم

 ...خوبه-
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 ...گفت
 .... اليييي  اليه نه که خوب-

 .... گفتم
 ....نداري کاري-
 ميدونه؟؟؟؟ اميرسام-

 ...سوالش از کردم یخ
 ...بدونه چيزي نبود الزم-
 ....مهربونم و خوب دوست فعال پس باشه آهان-
 ....خداحافظ-

 .... شدم ولو مبل روي و کردم قط  را گوشي
 ...ميكرد ام خفه داشت که بود احساسي چه نميدانم
 ....داشتم دلشوره

 
 ....زدم زنگ و نشستم دوباره مونا یادآوري با و شدم بلند جا از
 .....جونم مونا سالم الو-
 سهيل ستاره خانوم سالاااااااام-

 .... خندیدم
 من؟؟؟ یا شدي سهيل ستاره تو....  بابا نه-
 هيچ که نكردي کمك  روساايمه دیگه هفته دو من خدا به پروویي خيلي حوا-

 ..... بزنم زنگم بت داري انتظار تازه
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 .....ازت شكاره بدجور که نيا محمد سمت ميشنوي و من نظر اصال
 .... بگير نفس دقيقه دو بابا خب خيلي-

 ....ميكني چيكار امروز
 ....ميزد موج کالفگي صدایش از
 اصااال برم تنها باید داره کار محمدم این  روساامه لباس آخر پرو امروز واال-

 .....ندارم حوصله
 .... باشد زده سرش به فكري که انگار

 مياي؟؟؟؟؟ تو حوا-
 ....نه که چرا کني د وتم خوشمزه ي  صرونه یه به اگه مممممم-

 ....خندید
 .....نخریدم هنوز کفشمو بریم ازونورم ميدي هم  صرونه بيا پرو اي-

 ... گفتم متعجب
 !!نخریدي؟؟؟  روسيتو کفش هنوز گندت دل قربون-
 ....خونتونم دم دیگه سا ت یك باش حاضر بابا نه-
 ....فعال پس اکي-
 ....زدم زنگ اميرسام به

 ....پيچيد دستگاه داخل اش جدي و محكم صداي
 بله؟؟؟-
 ...  زیزم سالم-
 ...بفرمایيد  سالم-

 ...ازلحنش خوردم جا یكم
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 ... ریخت دلم به دنيا بد هاي حس تمام ناگهان
 .....رو پارسا و من مكالمه نكنه...  نكنه

 ....پراندم جا از اش کالفه صداي
 ... بفرمایيد-
 

 ....بودم شده دستپاچه
 خوبي؟ سالم....س....س-
 .... ميبارید کالفگي صدایش از
 ...خانوم بفرمایيد-
 ...لباسش پرو واسه مونا با برم ميخوام ميگم...م-
 ...گوشي لحظه چند-

 ....بود دیگري به انگار حرفش روي
 ....خدمتتون ميرسم باشيد منتظر لحظه چند ميخوام  ذر من-
  باهات من ميخواي شما ام جلسه وسط من خانم جانم-

 ؟؟؟ بدم قلوه و دل
 ....کشيدم راحتي نفس

 ...خرید برم مونا با ميخوام-
 .....بيفتي راه ميخواي کي ميرید کجا-
 .....کنه پرو لباسشو ميریم-

 پاساژ ميریم بعدم
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سب لباس خب خيلي- شم بپوش منا  ما اس ميرید که جاهایي آدرس نكن آرای
 .....کن اس

 ....کردم خداحافظي و گفتم اي باشه
 

  کردم مالیمي آرایش
 ... کردم وسط فرق را لختم موهاي و
شكي باز جلو ي مانتو  شكي ساپورت و  اي نقره شال و م  شکف و پوشيدم را م

 .....کردم ست کوچكم کيف با را مشكيم چرم راحتي
 ....شدم مونا منتظر و
 

 ....ميكرد خودنمایي همراهم گوشي روي مونا اسم
 ...کردم وصل را تماس

 ؟؟؟ پایيني-
 ..بيا آره-
 ؟؟؟ آوردي ماشين-
 ... پایين بيا باش زود دارم آره-

ستاده در جلوي مونا شت با و بود و ای شاره انگ صتش و ا  ضرب فرمان روي ش
 ....بود گرفته
 .... شدم سوار

 ....خانوم  روس سالااااااام-
 ...خندید و کرد نگاهي نيم مونا
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 ....کرده چيكار و لباسم ببينيم بریم بابا بریز زبون کم-
 .... بود هروي ي منطقه در بود کرده انتخاب مونا که  روسي مزون

 درسشآ کند پرو را لباسش تا بودم نشسته مونا منتظر صندلي روي که همانطور
 ..... زدم اس ام اس سام امير براي را
 

 جاي به من و داد باال را بود ساان دور که اي پرده مزون خياط همان یا نيلوفر
ستين دار پف و سفيد لباس تو که دیدم رو زیبایي ي ملكه مونا  کم که بلندش آ
  خر به را زیبایش و کشاايده گردن اش قایقي ي یقه و داشاات دنباله متر دو کم

 ..... ميكشيد
 ....کرد پایين و باال را ابرویش بدجنسي با
 ....توش نره مگس دهنو ببند-
 .... شدي خوشگل چقد برم قربونت مونا-

 .... گرفت ژستي
 ....دیگه اینيم ما-

 ..... کردم نگاهش چپكي
 .....شدیا پرو زیادي-

 ....روش ميفته لك درارش برو
 
 .... آمدیم بيرون مزون از شوخي و خنده با

 ....بودیم گرفته راهم لباس
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شين داخل کمر تا که همانطور مونا  سش و بود و رفته ما  ميكرد جا به جا را لبا
 ....گفت من به
سم اینكه خاطر به تو جون- شب از شه اندازه لبا  به بریم بيا نخوردم هيچي دی

 .....دربياریم  زا از دلي
 ....رقصيدیم و زدیم بودم  اشقش من که ویونا کافه خود تا و نشستيم باهم

 ...بود سام امير خورد زنگ تلفنم
 ....دادم جواب کنم کم را ضبط آنكه بي
 جانم-

 ...پرسيد کند سالم آنكه بي
 ....زیاده ضبط صداي انقدر حرا ؟ کجایين

 ....االن ماشينيم تو وليعصر تو ویونا کافه نزدیك-
 ....شده  صبي بود معلوم صدایش از
 ... تونه پي ها نگاه همه دخترین دوتا و ضبط اون کن کم-

 ...سرته فرق معمول طبق حتما که شالتم
 .... ميگفت راست
 .... کشيدم جلو ناخوداگاه را شالم
 ...کردم کم هم را ضبط

 ندادي؟؟؟ خبر بيرون اومدي مزون از چرا-
 ....آخه ميكني زهرم چرا بيرون اومدم دوستم با بار یه اميرسام وا-
 ....بري جایي من بدون تو نمياد خوشم من حوا-
 ... گفتم دلخوري با
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 نداري؟ کاري سام امير-
 ....کن اس رو آدرس فقط نه-
 ...فعال باشه-

 .... کشيدم پوفي
 ....کافه بریم بعد بكنيم و خریدامون بریم اول کني تحمل ميتوني اگه مونا

 ....يشينهم تر قشنگ تنمون تر لباس تخته شكممامون باشيم گشنه موافقم آره-
 ....بریم بزن پس فرمان رو زد
 ...نفهميدم هم خودم سام امير رابا لجبازیم دليل من و

 .... دادم مسير تغيير چرا نفهميدم
 ....کنم تحریكش داشتم دوست چرا

 
 و ادد رضااایت تا کردیم پایين و باال دور سااه هم را تندیس پاساااژ مونا لطف به

 ....خرید را  روسيش کفش
 راچ نميدانم اما بودم نخریده مونا  روسي براي لباسي اصال داشتم خرید منهم

 .... نميرفت خرید به اصال دلم و دست
 بي را همه و ميشااد سااام امير طرف از که بود هایي تماس پي حواساام تمام

 ....بودم گذاشته جواب
 .....ميخواست لجبازي کمي دام نميدانم راهم چرایش

 ....بودم کرده ضعف گرسنگي از منهم و ميشد غروب کم کم
 .....بود  روسي کفش جفت یك فقط  گزار و گشت همه اون حاصل و
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 .... گفتم مونا به رو کالفه و خسته
 ....بخوریم چيزي به بریم بيا انصاف بي ميميرم دارم خدا به-

 .... کرد نگاهم چپكي
 ... خرید بریم اول گفتي خودت....وا-

 ....زدم بازویش به مشتي محسوس نا و آرام
 .... کفش یه براي ميگردیم داریم سا ته چهار هستي آدمي  جب-

 ....واال داري رو خيلي
 ....بزن غر کم حاال بيا کشيد را دستم و خندید

 
 .....زد دور را تجریش ميدان

 ....ميشناسم خوب کافه یه اطراف این-
 .....کردم رد راهم تماس بيستمين و دادم تكان هوا در دستي تفاوت بي
 ....مصب ال گشنمه برو ميري جا هر-
 ....انداخت چين اش بيني روي 

 ...رو غرو غر توي ميكنه تحمل چجوري سام امير این اه اه-
 
 ودمب کرده لجبازي سر از که اي نسنجيده کار از استرس  دوباره سام امير یاد با
 ....ریخت دلم به

 .... ماليدم بهم را هایم دست
  کافه این کو پس-

 .... کوچه داخل پيچيد
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 .... محمد و من پاتوق اینم بفرمایيد-
 ....کوچه پس کافه

 ....گذشت ذهنم از
 .... نداشتم پاتوقي کسي با هيچوقت با من

 مالیم آهنگ و تاریك فضاي آن با بود زیبایي کافه
 ....فرانسوي 

گاه  ....رفتم کافه صندلي ترین دنج سمت به ناخودآ
 .... زد بهم را کافه آرامش مونا تلفن شاد زنگ صداي نشستيم که همين

 .... بود برگشته سمتمان به ها سر
 ... پایش به زدم لگدي ميز زیر از

 ....داد جواب ميكشت را خودش داشت را تلفن زده هول
 ....کرد آرام کمي را صدایش

 ...  زیزم سالم-
 ....بخوریم چيزي یه پاتوق اومدیم

- 
  برنامه ولي خرید بعد کافه بریم اول بود قرار بابا نه-
 
 ... نشستيم االن تازه شد بر كس-
- 
 ....بيا داشتي دوست بشم قربونت-

 ... اشقتمااااا



 3٤3 سيب سرخ حوا

 ...*ب*و*س* *ب*و*س* -
 ....آوردم بيرون را زبانم

 ....اوق-
 ....انداخت را معروف چين اش بيني روي

 ....ميشه حاليت چي  اشقي از تو احساس بي خرمگس آخه-
گاه  ....شدم ساکت ناخودآ

 ..... نبودم بلد چيزي  اشقي از من
 ....شدم خيره منو به و کردم وري یه را لبم

 ....گرفت را دستم پشيمان مونا
 ببخش حوا-

 ....گفتم حرفش به توجه بي و دادم قورت را بغضم
 چي؟؟؟؟ تو ميخورم کيك با موکا من-

 ....شد چشمانم به خيره
 ....گذاشت دستم روي را دستش

 .... نریزي خودت تو چيو همه کاش اي حوا-
 ....خودداریت ازین ميترسم

 ....بودم داده گوش حرفش به که کاش اي و
 .... گرفتم را دستش و زدم لبخندي

 ...ميخوري چي-
 ... شد خيره منو به و بست وا چشمش یك

 مممممم-
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  سالم-
 ....ریخت قلبم صدایش شنيدن یا
 
شمانش از آرامش صدایش برخالف که سامي امير سمت به  ميبارید آتش چ

 ... برگشتم
 ...بود کنارش هم محمد

 .....کردم سالم جفتشان به رو
 .... نشست مونا کنار دادو را جوابم دارد اخم کمي کردم احساس که محمد

 ... من کنار هم او
 .... ميكردم حس را قلبم کوبش و بود کرده  رق دستانم کف
 .....ميكردم تحریكش چرا ميترسيدم انقدر من

 
 ....تاس طوفان قبل آرامش ميدانستم من و بود شده خيره منو به حرفي هيچ بي

گاه  صحبت باهی ریز ریز که شد کشيده مونا و محمد سمت به نگاهم ناخودآ
 ....ميكردند

 معلوم بود اسااترس از که صاادایم لرزش کردم سااعي و کشاايدم  ميقي نفس
 ....نشود

 ....ازینورا محمد آقا-
 ....تفریح مثال اومدیم خونتون واسه بزارید پچارو پچ

 ....رو منو اون بهش بده مونا



 3٤5 سيب سرخ حوا

 ...نبود اخمو انقدر وقت هيچ که محمد بود جالب
 ....هم اميرسام داد قهوه سفارش و گرفت را منو

 خيلي بود کرده کيسااه را ماسااتش اساات خراب اوضاااع بود گرفته که هم مونا
 ....داد سفارش چاي سنگين

 .... ميكرد ام خفه داشت جو سنگيني
 .... دادم فرو اي جر ه زور به من و آوردند را ها سفارش

 ... بودند من مثل هم بقيه ميزدم حدس
 ... چرا ميدانستم را سام امير

 .. نه را مونا و محمد اما
 ... آمدیم بيرون در از و شدیم بلند باالخره

 ... گفتم سام امير به رو-
 ...شرکت ميري-

 .... بود خورده گره بدجور هاش اخم
 ... کرد جيبش در وا دستش

 ...سوارشو برو نه-
 که خداحافظي براي رفتم محمد ساامت به و کردم ي*ب*و*س* رو مونا با

 ...کرد خداحافظي من از سرش دادن باتكان
 ...رفتم ماشين سمت به و کردم خداحافظي منهم

 ....نشست ماشين داخل
 ....کرد  وض را دنده

 ....گذاشتم دستش روي را دستم
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 ... گفتم دلجویانه حالت با و
 .... سام امير-

 ...گذاشت اش بيني روي و کشيد دستم زیر از را دستش
 ..... حوا شو خفه فقط ششششششششش-

 ....شو خفه
 

 .... نشاندم سرجایم اش کوبنده لحن اما بود آرام صدایش
 .... نميفهميدم را کارهایم دليل هم خودم

 ....ميدانستند همه را بودنش تعصبي که اميرسامي با ميكردم بازي چرا
 .... شدم خيره نيمرخش به

 ....بود کور هایش اخم ي گره
 ..... نداشتم هم دلجویي جرئت

 .... ميخواست را نگاهش دلم
 .....شك بي بودم ترین احمق من و

 ....رسيدیم خانه به باالخره
 .... بودم شده خفه بود گفته که همانطور

 ..... بود گرفته سكوت ي روزه اوهم
 .... باشم  ادي کردم سعي



 3٤7 سيب سرخ حوا

 تيراح شلوار و دراوردم را هایم لباس شدم اتاق داخل و کشيدم لباسم به دستي
 برخورد با شااد خشااك رنگ ليمویي پبراهن ي رو را ودسااتم کردم پایم را ام

 .....دیوار به در شدید
 .....بود ایستاده در درگاه در

 .... بود بدي وضعيت
ستم شم خجالت بودنم برهنه نيمه از نميدان سفيد سرخ و بك شم و  اخم زا یا ب

 ....بترسم هایش
 ....کنم کنترل را خودم کردم سعي و زدم زورکي لبخند

 اندهم نتيجه بي هم کردنش صاف براي تالشم و ميلرزید ترس از که را صدایم
 ...کردم پرتاب ام حنجره از را بود

 ....کنيم صحبت باهم ميام االن حال تو برو  زیزم-
 ....است خوب و آرام چيز همه کنم ثابت که ميكردم تالشي چه من و

 ....بودم بلد خوب را چپ  لي ي کوچه آدرس ميگفت هميشه مونا
گاه رسيد من به و  برداشت بلند قدم چند  ....بوداشتم  قب به قدمي ناخودآ

 ....داد هولم تخت وروي شد دستانش اسير گلویم
 .....بود آرام چرا صدایش اما
 چرا؟؟؟؟-

 حوا؟؟؟؟ ميخواي چي باهام ميكني بازي چرا
 .....شد بيشتر گلویم روي دستش فشار

 
 .... نميچرخيد دادنش پاسخ براي دهانم در هم زبانم اما ميشدم خفه داشتم
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 ....ميبارید خشم هم چشمانش از که اتش ي کوره آن به ميگفتم چه اصال
 .... سوالش براي نداشتم جواب

 ....مظلوم و بغض با کردم نگاهش
 ي هگرب  ينهو ميشااود نگاهم ميشااوم مظلوم وقتي ميگفت که افتادم محمد یاد

 ....ميخندیدم دستش از چقدر من و شر 
 .... لعنتي بده جواب-

 .... گذاشتم مچش روي را دستم
 ....کرد کمتر را دستش فشار

 نه؟؟؟ داري دوست دادن  ذاب-
 ....حوا ميشه نصيبت چي دادنم زجر و دادن ازبازي

 ....کرد رهایم ضرب با
 ....کشيد پرپشتش موهاي داخل دستي
 .... حوا ميكني روانيم

 ،،.. نميدم بهت که ميخواي چي
 ؟؟؟؟ زندگيت تو نداري چي
 شم؟؟؟ داغون که بكني کاري یه دفعه هر ميخواي چرا

 .... ميدوني منو حساسيتاي که تو
 ..کوبيد توالت ميز روي

 ....ميدوني منو قرمزاي خط که تو المصب د-
 .... چته پس



 3٤9 سيب سرخ حوا

 .... زد ام شقيقه روي اي ضربه انگشتش با و آمد طرفم به
 ....حوا ميگذره چي مغزت این تو-

 .....شد دستش اسير ام چانه
 .....خيلي حوا ميام کنار باهات دارم خيلي-
 

 ..... بست را چشمانش کالفه
 .... حوا ميكنم تحملت دارم خيلي
 .... کرد رها ضرب با را ام چانه

 ..... رفت در سمت به و کرد را پشتش
 .....کرد مایل سمتم به کمي را سرش

 ..... ميبرمت باشي نفسمم بشم دیوونه من حوا
 ....کوبيد را در و
 .... کردم درست خودم براي که جایي به کردم فكر من و

 .... رفت پارسا سمت به فكرم اي لحظه
 پارسا دوستي با سام امير به کنم خيانت من نكند

 .....زدم نهيب خود به
 ....سادست دوست یه فقط پارسا-
 ....نميزدم گول را خودم کاش اي و

 .... درآوردم فكر از موبایل زنگ صداي
 .....آورد لبم به لبخند موبایل روي نام دیدن

 .....کردم وصل را تماس
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 ....پارسا آقا سالم-
 ....خندید

 ....وردار آقاشو دوستيم-
 .....نشدم مزاحم که موق  بد

 ..... انداختم پشتم و کردم دسته را موهایم
 ... بودم کار بي بابا نه-

 چطوري؟؟؟
 .....  رفته بيرون خانه از قهر با شوهرم که نه انگار و
 ....بودم کرده شروع را بازي دليل بي من که نه انگار و
 ....ميزدم گپ اجتما يم خود قول به دوست با پيش دقيقه چند از خيال بي و
 ؟؟؟؟ بابا کجایي-

 ....زدم لبخندي
 ....اینجام-

 بودم؟؟؟؟؟ نشده پست کمي ها روز این ومن
 اي؟؟؟؟ چيكاره فردا-

 .... پيچيدم انگشتم دور را موهایم
 .... ببينم لباس پسرخالم  روسي واسه برم ازونور شایدم دانشگاه-
 تنها؟؟؟؟ تنها-

 .... دادم جلو را لبم
 .... بياي باهام نيست بد -



 35١ سيب سرخ حوا

 نيستي؟؟؟؟ که غرو غر مرداي ازین ببينم
 ...بدرخشي مجلس تو بخرم لباس برات همچين-

 ....کرد آرام را صدایش کمي
 .....نميدرخشي کم همينطوریم که هرچند-

 .... حرفش از نشاندم اخمي
 ....ميبينمت فردا حاال برو-

 اومد؟؟ شوهرت
 نه-
 ؟؟؟؟ نميزني حرف چرا پس-
 ...ميبينمت فردا کم یه خستم-

 .... نبودم خسته
  هبودک اميرسااام حق و زد بهم پارسااا که حرفي از گرفت قلبم کمي فقط کمي

 بگوید
 ...فعال پس باشه-
 خداحافظ-
 

شيدم اي خميازه شمان وبا ک سته چ شتم سام امير سمت به ب  جاي لمس با برگ
 ..... شد باز چشمانم خاليش
 ....آمد یادم را دیشب اتفاقات

 تاقا سمت ب  کنم نگاه سا ت به اینكه بدون و شدم بلند جایم از حوصله بي
 ...بود جا آن حتما رفتم کارش
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 ....زدم در
 ...نبود هم جا آن-

 .... کنيم جدا را جایمان نميامد خوشش سام امير آمد یادم
 ....بود کجا پس

 ..... گرفتم را موبایلش
 .....پيچيد گوشم در بردارد اینكه بدون هم بوق پانزدهمين صداي
 .....شنيدم را محكمش صداي که لغزاندم گوشي ي دکمه روي را دستم نااميد

 بله؟-
 ...سالم-
 ......سالم-
 ....شدم نگران نيستي دیدم صبح مممممم-

 ....زد پوزخندي
 ميكني؟؟؟ در  هم نگراني معني مگه تو-
 .....خوردم حرص اش طعنه از
 شرکت؟؟؟؟ رفتي کي-
 ...هميشه مثل صبح-

 .....پيچاندم انگشتم دور را موهایم از اي دسته و نستم مبل روي
 ....زدم دستي یه
 نيومدي؟؟؟؟ خونه دیشب چرا-

 ....کرد آرامي ي خنده



 353 سيب سرخ حوا

شب من-  سا ت االن اما  زیزم خوابيدم توام کنار تختمون روي بودم خونه دی
 .........ميكنه جواب سوال من از اومده خانوم و ظهره یازده

 .... پریدم جایم از فنر مثل سا ت شنيدن با
 یازده-
 .....خوابالو خانوم برو بله-
 ،،... داشتم دوست را مردم بخشندگي چقدر من و
 

 .... بودم داده دست از رو هام کالس از دوتا
شي که آن بي و کردم تن به را رنگم اي سورمه رسمي ست سری   نهات کنم آرای

 .....رسوندم دانشگاه به رو خودم  جله با و کردم بسنده آفتابي صد کرم به
 ....گفتم اي اجازه با و زدم در به اي تقه

 ......بودم دیررسيده هميشه مثل
 ....فهميد ميشد هم سختگيرم استاد چپكي نگاه از رو این

 جایي همان از و نشستم بود خالي صندلي تنها که کالس جلوي صندلي روي
 .....برداشتم نت ميداد توضيح داشت استاد که
 

 .... کردم نگاه سا ت به کشيدم اي خميازه
 تمام  هم کالس این دیگر دقيقه ده خداروشااكر و ساااه به بود مانده دقيقه ده

 .....ميشد
سایلم رخوت با شتم کيف داخل را را و شيد خسته با و گذا ستاد نبا  بلند اج از ا

 ......شدم
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 .....خانووووووم سالم-
 ....نباشيد خسته

 ....گرفت سمتم به بود دستش که هم را سفيدي رز گل و
 ....انداختم اطراف به نگاهي استرس با
 .... دانشگاست اینجا  ليمي آقلي-

 ....گرفت پایين را گل و آمد کش هایش لب
 .... آورد نزدیك را سرش کمي

 ....خانوووووم اصال مونده حواس برام مگه امروز قرار ذوق از-
 .... کردم اي ي خنده

 .... بریم-
 .....شدیم پارسا توسان سوار
 ،،...زد لبخندي و کرد  وض را دنده

 ؟؟؟؟ بریم کجا خانم خوب-
 .....انداختم باال اي شانه تفاوت بي و گذاشتم پنجره لب را آرنجم

 خوبه؟؟؟ الماس پاساژ واال نميدونم-
 ..... کرد اخمي

 .....ميرسيم خریدم به بعد بخوریم چيزي یه بریم اول نشد دیگه نه-
 .....کردم ظریفي اخم

 ..... ها ميشه دیر مممممم-
 .....خونه برم زودتر خرید بریم بهتره



 355 سيب سرخ حوا

 .....شدم متعجب داشت کالمم که نازي از هم خودم
 

 ....شد خم سمتم به کمي
 .....درمياري و سام امير پدر که ادا و ناز این با
 ....خندید بلند و
 ..... شد چندشم خودم تمام از من و
 .... شدم بيزار کشيدن نفس از من و
 ...خونه برسوني منو ميشه ببين-

 .... شد درهم اش چهره
 چرا؟؟؟-
 ....یكم خستم هيچي-

 .... انداخت باال ابرویي
 ....بودي سرحال که پيش دقيقه یه تا-
 ..... شدم متعجب پرویيش از

 .....نبود کارساز سكوت دیگر
 .....ساده دوست دوتا دوستيم فقط تو و من پارسا ببين-

 .....ميري فراتر حدت از دائم تو اما
 ..... ميكني معذبم

 ؟؟؟ چيه اینا....برداشتم را بود کنسول روي که هایي گل
 ....کشدار اونجوري یا بخري گل برام ندارم دوست اصال من

 .... بگي خانوووووووم
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 .....شه تموم چيز همه همينجا بهتره کني ر ایت و قرمزام خط نميتوني اگه
 .....ميكرد نگاهم خيره

 .... بودم راضي خودم از من و
 ..... زدم رو حرفم بار اولين براي که بودم راضي

 .... کردم دفاع مرزهام بار اولين براي
 ....نشد تجاوز حقم به بار اولين براي و

 ....کردم من خود را تجاوز بزرگترین نميدانستم اما
 ....چطور نفهميدم هم خودم اما بودم شده پست من

 .....شد یكي  شق و کينه و  قده راه کجا
 ....بود ام خيره دقت با هم هنوز

 .....هایم حرف اول همان از بود کرده پار  خيابان کنار بود وقت خيلي
 .....زد برایم دستي

 .... ساخته شيرزن یه تو از  موت پسر با زندگي خوا
 ....شدي  وض کامال تو

 .... نيست خبري زبون سرو بي دختر ازون
 ..... زد دست دوباره
 براووو...  براووو

 .....پریدم حرفش ميان
 ....خونه بریم-

 .... کرد اخمي



 357 سيب سرخ حوا

 ميري؟؟ حرف وسط و ميكني رو جدید حواي یه واسم حاال دیگه نه
 خانوم شاايم آشاانا باهاتون بيشااتر تا بخوریم نهار بریم دیدم تو رو این تازه من

 ....ایرانمهر
 .... کردم نگاهي نيم-
 دیگه؟؟ حدود ر ایت با-

 ....خندید
 ....حدود ر ایت با
 را نفسم ميزد چشمك را سام امير نام اس صفحه روي که همراهم تلفن زنگ و

 .....برد
 .....بود روحم سوهان پارسا ي خيره نگاه و
 

 .....دوختم چشم پارسا به ملتمس و فشردم دستم در را موبایل گوشي
 ... گذاشت اش بيني روي را دستش کردو بسته و باز را چشمانش

 ششششش-
 ...فهميد را منظورم کالم بي اینكه از زدم لبخندي

 ....کردم وصل را تماس
 ....  زیزم سالم-
 .....بود مغزم روي پارسا هاي اخم و 

 ؟؟؟؟...کجایي سالم-
 ه؟؟؟ن یا ميكنم پيدا لباس ببينم بزنم پاساژا تو دوري یه اومدم دانشگاه از-
 نه؟؟؟ بودم پست خيلي من و
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 ....داشت جذبه هم تلفن پشت از محكمش صداي
 ؟؟؟؟ خرید ميري نگفته من به-

 ....ميكني جدید کاراي
 ....ببخشد کثيفم دروغ خاطر به مرا خدا

 ...نبودي دسترس در زدم زنگ-
 ....زود خونه برو باشه-

 .... دادم جلو را هایم لب
 ....حاال ميرم-
 ساااژپا تو تنها ندارم دوساات ميگيریم لباس ميریم شااب ميام خودم خونه برو-

 ....کني پرو لباس و بگردي
 ....گذاشتم ام گونه روي را انگشتم

 ....پس باشه-
 ....کردم قط  را تلفن

 .... خرید بریم نميشه وقت دیگه ولي شرمنده جان پارسا-
 .... زدم چشمكي

 ....بخوریم ولي توپ نهار یه-
 ..داد تكان سري

 ...حالش به خوش-
 .....کردم تا به تا را ابرویم

 ؟؟؟ کي-
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 .... اميرسام-
 ..... مطيعشي خيلي
 .....هستي کني گوش حرف زن آفرین

 ......ام شده دنيا زن ترین پست که ميدانند همه هيچ که خدا و
 

 پيتزاي خوب بوي و شااد باز کنش خورد ا صاااب قيژ ملودي با رسااتوران در
 ......زد ام بيني زیر ژواني معروف

 .....شد کور اشتهایم من و سوخت پشتم روي پارسا دست جاي
 .....نكرد خوب را حالم هم نظيرش بي موهيتوي و مرغ ساالد حتي
ستش جاي فقط شتم روي د سي مثل بود مانده پ  ندهما تنش روي اتو داغ که ک

 ....باشد
 ....ميزد بهم را حالم پارسا ي مسخره تعارفات تنها و
 ....نماند اضافه چيزي هم شكمش لطف به
 ....بود تعارف همان حد در چيز همه و
 ....هست هم خسيس پارسا بودم فهميده که بد چه و

 ....نداشتم دوست را خسيس هاي مرد
 از هایش لپ که پارسااایي و کردم ميز روي ي شااده خورده غذاهاي به نگاهي
 ....بود شده باد لقمه بزرگي

 ....نبود معلوم که هم زیاد ام بيني روي چين
 ....کردم روشن را گوشي ي صفحه
 .... نبودم خانه هنوز من و بود گذشته هم پنج سا ت
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 .....ميفهميد سام امير اگر واي
 .... فعال پارسا ميرم من برداشتم را کيفم  جله با

 ... ایستاد
 ....برسونمت وایسا

 .....دادم تكان را سرم-
 ..... بابا نه-

 ... خداحافظ
 .....نشدم هم پاسخش منتظر و

 ....ميكرد اذیت را ام شانه کيفم سنگيني
 .....دادم تمان معلوم بودنش رنگ زرد دور از که تاکسي براي دستي
 .... نشستم داخل

 .....آقا برید ولنجك-
 
 
 .... انداختم کليد و شدم خانه وارد دو با

 .....ميكرد ام خفه داشت استرس
 
 .....کردم آزاد را ام شده حبس نفس خانه خاموش هاي چراغ دیدن با

 ....خورد زنگ تلفن که کردم  وض سری  را هایم لباس
 ....رسيدم زودتر دقيقه ده که بودم شانس خوش چه من و بود سام امير
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 ....کردم وصل را تماس
 .....ميلرزید هيجان  از هنوز دستهایم

 ..هم صدایم
 ....جان-
 ....ميبندن پاساژا دیره بریم باش پایين دیگه رب  یه سالم-

 ..... فشردم هم  روي را لبهایم
 ..... باشه-

 ....کردم غر غر
 .....شم آماده من بگي زودتر نباید-

 ....خندید
 ....بدو پایين بيا بپوش چيز یه کني آرایش نميخواد-

 .....زدم تن به را امروز هاي لباس همان ببرم صورتم به دست آنكه بي
 ....باشد شده کثيف شاید که خيال بي

 ....آمد لبم روي لبخند ماشينش دیدن با و رفتم پایين سری 
 .....داد نوازش را ام بيني ادکلنش بوي که خوب چه و داخل نشستم

 ... برگشتم سمتش به کرد که سالم
 ..... زیز ایرانمهر آقاي سالم-

 .....داد نوازشي را دستم
 چطوره؟؟؟؟ ما خانوم

 .....بود کش امير خودم نظر به که زدم لبخندي
 بریم؟؟؟؟ کجا حاال خوووووب-
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 .....الماس ميریم
 ......نظرمان تفاهم از رفت باال ابرویم

 ....رفت باال لبم کنج
 ..... بریم-

 ....کرد  وض را دنده
 خونه؟؟؟؟ رسيدي چند سا ت-

 ....سوالش از ریخت قلبم
 ....نكردم نگاه سا ت به.... نميدونم.....نم-
 ....کرد نگاهم وري یه

 .... حرفي هيچ بي
 ....کرد خوب را حالم روشنایيش  رسيدیم که پاساژ به

 ....بودم کرده حلقه امير دست دور را دستم
 ....بود فاصله چقدر او و من ميات وم
سبي لباس دنبال  به ميكرد نگاه را اطرافش جدي و ساکت او  ذوق از من و منا

ست شاندم سمت هر به را امير د  هایم اخم اش جدي ي قيافه با هرباز و ميك
 .....ميكردم بغ و ميرفت هم در
 

 .... کردیم پایين و باال را پاساژ که انقدر بود زده تاول پاهایم
 ....بود باز اميرسام نظر به اما آمد خوشم هم مدل چند از
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 که ادافت رنگي نباتي لباس به چشاامم که لباس کردن پيدا از بودم شااده نااميد
 ....بود خاص رنگش و مدل واقعا

 ....خوشگله خبييلي لباس نگاه رو اونجا...  امير-
 ....کرد نگاهي-
 ....بازه کم یه-

 ....شدم اش خيره کالفه
 .... نيست باز که زیادم تازه داره فرقي چه جداست مجلس اميرسام بابا اي-

 .....شدم اش خيره ملتمس
 کنمش؟؟؟؟ پرو بریم-

 ... کرد نگاهم
 
 ..... قاطيه که سر قد-

 ....گفتم سری 
 ... ميندازم شال

 ....درنميارم مانتومو اصال
 ....ميخندید چشمانش

 
 ... داد کوچكي فشار را ام بيني

 ...کوچولو خانوم بریم-
 .... رفتم فروشگاه سمت به ذوق با

 .... پوشيدم فروشنده کمك به را لباس
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 .... بود نشسته تنم در  جيب
 ....درآوردم را لباس و دادم تكان سري

 ......بزنم صدا را اميرسام انكه بي
 ....بود کشيده درهم اخم آمدم بيرون که پرو از

 ....کردم فروشنده به رو لباس نجوميه رقم و اخمش به توجه بي
 ..... برميدارمش خانم خوبه همين-

 .... خریدیم را لباس
 ....هنوز بود درهم اخمش اميرهم و
 

 ...گفت کند نگاهم انكه بي نشستيم داخل و کردم باز که را ماشين در
 تو منميزار نبينم تنت تو تا وکرنه بود اومده خوشاات چون خریدم و لباس این-

 .....بپوشي  روسي
 .... خندیدم سرخوشانه-

 .....بود این درهمش هاي اخم دليل پس
 ....زدم چشمكي

 ....سازم حلوا غوره ز کني صبر گر-
 ....شد باز اخمش

 ..بخوریم؟؟؟ ميدي کي رو حلوا این حاال-
 ....کردم نگاهش چپكي

 .....بعد تا بخوریم بده شامو اول شما-
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 ....ميشكست بنان استاد کالم بي موسيقي را ميانمان سكوت

 .....پرسيد بگيرد رویش به رو از نگاه انكه بي  ادتش طبق
 ....بریم کجا
 ...انداختم باال اي شانه

 ....نميرسه ذهنم به جایي نميدونم-
 ؟؟؟؟ ژواني بریم داري دوست-

 ....کردم نگاهش زده وحشت
 ....نه ژواني-

 .... داد باال ابرویي
 .....نه ميگي قاط  انقدر شده چي اونجایي ي موهيتو و پيتزا  اشق که تو-

 .....هایم خرابكاري همه این با کند لعنت را من خدا
 .....کردم برنج هوس بهتره بخوریم برنجي غذاي بریم که اینه منظورم نه-

 .....شد بدجنس نگاهش
 خبرایيه؟؟؟ نكنه ؟ ميكني هوس-
 ....کردم نگاهش متعجب-
 ... کرد شكمم به اي اشاره چشمش با
 ؟؟؟.....خبر چه کوچولو مهمون-

 ....گرفتم گاز را لبم
 ....بودم فهميده را منظورش تازه 

 ....ميزد فریاد بودنش مصنو ي که زدم لبخندي
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 ....ميدونم چه-
 چه ميرفتم باال هرشاااب که  بارداري ضاااد هاي قرص ميدانسااتم خوب  اما

 .....داشت کاربردي
 
 سااامانم بي فكر به اي تازه انرژي خنك تازه هواي آمدیم بيرون که رسااتوران از

 .....داد
 ....کردم حلقه بازویش دور را دستم

 ...بزنيم؟؟ قدم جا یه بریم سام امير-
 ...کرد نگاهم

 ....ها معني بي همان از
 .... بریم-
 .....بود دستش در دستم نشستيم که هم ماشين داخل که خوب چه و
 ....ميپرسيدم خود از که بود ها موق  این و
 .....شده مرگت چه حوا-

 .....حتما ميكرد ام دیوانه داشتم ذهنم در که جدالي
 ....کشيدم  ميقي نفس

 ....ميري داري کجا حاال-
 .... زد ولبخندي برگشت سمتم به
 .... جمشيدیه پار -

 .....دونفره خلوت واسه ميده جون
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 .....ميشد چه آمده ميانمان  نفرسومي ميفهميد اگر کردم فكر من و
 حوا؟؟؟؟ حوا؟؟؟-
 ....پریدم جا از
 ؟؟؟ بله-
 ....بود شده گرد چشمانش تعجب از
 ....ميكنم صدات دارم ؟؟دوسا ته کجایي-

 ....زدم لبخندي
 شده؟؟؟؟ چي همينجام-

 .....ماند باز هم دهانش
 ....گفت شمرده شمرده

 ......بگيرم..... برات......  ميخوري.... چي-
 .....فروشيه..... بستني....اینجا

 .....ميكنند جدایت دنيا تمام از ثانيه یك که هایي خنده همان از خندیدم
 .....ميخوام وانيلي مممم-

 داقلح ارتفا ش ميخورم قساام که وانيلي بسااتني دوتا با و شااد بياده حرف بي
 .....برگشت بود سانت سي

 ؟؟؟؟....نگرفتي دونه یه چرا سام امير زیاده واي-
 .... کرد نگاهم چشم ي گوشه از-
 شده؟؟؟ شيطون نگاهش کردم فكر چرا من و
 

 .....مبود گرفته سرگيجه داشت کوچه پس کوچه انقدر که کردیم طي را مسيري
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 ؟؟؟؟ ميري کجا سام امير وا گفتم لوسي حالت به و دادم جلو را لبهایم-
 جمشيدیه؟؟؟؟ ميري داري مثال
 ....گفت خاصي لحن با کند نگاهم آنكه بي و بود خيره جلو به  ادتش طبق

 ....ميریم اونجام-
 پر پرنده و نداشااات وجود درش هم خانه یك حتي که پيچيد اي کوچه داخل
 ....نميزد

 .....ودب صدر اتوبان نكنم اشتباه اگر هم پایمان پایين و بود باز هم انتهایش
 صداي این  اشق من و ميشكست را کوچه سكوت ها ماشين شدن رد صداي

 ....بودم آرام
 ......چرا اما بودم آرامش  اشق من
 .....ميترسيدم اینجا تاریكي و تنهاي از نبود امير اگر شك بي
 ....زدم لبخندي رویش به

 باحاليه؟؟؟؟ جاي چه
 ميشناخت؟؟؟؟ کجا از را اینجا بس نبود ایران سالها که اميرسام و
 ميشناسي؟؟؟؟؟ کجا رواز اینجا-
 .... بود اینجا پاتوقم تر قبل-

 ....بودم بچه وقتي
 .... مرد مامانم وقتي
 ....بود تنهایي و اینجا من جاي

 .....ميزد حرف خودش با انگار بود شده خيره رو به رو به
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 ....ميكردم خالي و خودم و اینجا ميوندم ميگرفت بغضم هروقت
 ..... ميشد تنگ اینجا براي دلم آمریكا رفتم وقتي

 .... حوا نيوفتادم هم اینجا یاد حتي زندگيم تو اومدي تو که روزي از اما
 ....کردي پر منو زندگي تمام تو

 .... کردي پر منو احساس تمام
 ....تو بودن هيجان از شد پر زندگيم

 ....حوا باشي هميشه کاش اي
 .... خوبم تو با

 ....بود رفته یادم خنده که مني
 .... باشم شاد ميخواستم تو با

 ....حوا کنم تكيه  شقت به و بخندم ميخواستم
 ....حوا کنم حساب  شقت رو ميخوام

 .....حوا کنم تكيه بودنت به ميخوام حاال تا کس هيچ به نكردم تكيه که مني
 .....تنهایيام تو باشي ميخوام حاال اما حوا بودم تنها هميشه من

 .....بگم بهت ميخوام
 
 .... حوا بنده نفست به نفسم-

 ....کنم ا تراف بهت که اینجا اومدم
 ....نميتونم تو بي

 ....نيستي وقتي
 ....ندارم خبر ازت وقتي
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 ....ميشم دیوونه
 ....ميره نفسم

 ....حوا باش من مال باش کنارم هميشه
 ....من  شق ميخوامت خيلي....  ميخوامت

 .....بودیم شده خيره هم چشمان به بود وقت خيلي
 ....شيرینش ا تراف از بودم مست مست بستم را چشمانم

 .....نميكردم فكر هم بودنم پست به حتي دیگر
 

 ...شد نزدیك صورتش
 ....خورد رو را لبم کنار بستني و

 ...ميكرد چكه هم خودش بستني
 ....دميخور و ميماليد صورتم به کم کم را بستني خاصي خشونت و احساس با
 ... بودم راضي نزدیكي ین از  جيب من و

ستني نان شونت با و انداخت بيرون پنجره از را اش ب صي ول  و خ  را یملبها خا
 .....گرفت نشانه

 .... ميكردم اش همراهي دلم تمام با
 .... اش کلمه هر با ميكرد تزریق  شق جانم به
 .... اش  اشقانه نجواي هر با

 .....داد حرکت بدنم روي را دستش و کرد باز را ام مانتو هاي دکمه از یكي
 .... شد جدا



 37١ سيب سرخ حوا

 ....بود مست نگاهش
 بشيم؟؟؟؟؟ خيال بي رو روي پياده-

 ..... خندیدم
 ....زدم چشكمي

 .... خيالش بي-
 ....راند خانه سمت به و گرفت  قب دنده و کرد  وض را دنده

 
 .....ميرفت رژه مغزم روي  جيب سا ت ممتد صداي

 .......کوبيدم رویش را دستم  بسته چشمان همان با
 ....جاشدم جابه کمي
 ....بود پریده سرم از خواب دیگر

  صااورتم و دساات به آبي و رفتم ساارویس ساامت به کورمال کورمال همانطور
 .....زدم

 .....انداختم نگاهي آینه در دختر به
 ....تازگي به بود شده پست که دختري

 ....بود برداشته را هيكلم جدیدم کارهاي گند بوي
 ....افتاد بود گذشته ي  اشقانه شب آثار که هایي ه*ب*و*س* مهر به  نگاهم

 ....بودنم پست به بودم نكرده فكر گذشته شب و
 ....هایم دودلي به بودم نكرده فكر

 ....بودم اميرسام ا تراف از مست مست
 ....دباش که نميخواستم دیگر و من زندگي در بود که پارسایي به نكردم فكر و
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 .... نميخواست لجبازي دلم
 ....آورد نمي فشار دلم به و بود شده خالي سرش هایم  قده
 .... بودنم دمدمي ین از امان
 ...اشتباهاتم این از امان
 ...ميدانستند دنيا تمام را بودنم نادان که من از امان

 .... دلم آتش روي بود آبي سام امير ا تراف
 ....ميخواستم را اميرسام من

 .....احمق..  بودم احمق من و
خل کمر تا را خودم قده و نفرت لجنزار دا مدن بيرون راه و بودم برده    را آ

 ....نميدانستم
 ......ميكرد ام دیوانه هایم احمقانه

 ....کنم خفه را خود ميخواستم
 ....بود چه بودنم دودل بودم شوهرم محبت ي تشنه که من

 بود؟؟؟؟؟ چه لغزیدنم
 ...زندگي از ميخواهم چه نميدانستم که مني به لعنت

 ....شوهرم از
 .... نميشناختم راهم خودم من

 ....شير دم با ميكنم بازي ميدانستم که مني
 ..... ميدانستم را بودنش تعصبي که مني
 ....فهميدنش از ميترسم که مني
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 ....لرزید هم قلبم هایش  اشقانه به کرد ا تراف که او توجه جلب براي که مني
 ....بودم نسریده و ام سریده کردم فكر
 .....بود شده ام دستگيره اولين پارسا و خواست بازي لج کمي دلم

 
 .... پاشيدم صورتم به آب مشتي

 ....نشد کم بودم کرده خودم حق در که ي*گ*ن*ا*ه* از اي ذره اما
 

 ....شدند شسته بودند ریخته چشمانم از اختيار بي که هایي اشك فقط
 .....کردم بد خودم با ازهمه اول کن
 ....بودم آورده خود روح سر بر چه من

 ... بودم خسته
 .... ترس و ساماني بي اینهمه از بود خسته روحم
 ....ميفهميد اگر که اميرسامي از ترس

شيدم برتن مانتویي  کنم صدا آنكه بي  و آمدم بيرون سرویس از  متس به و ک
 ....رفتم دانشگاه

 ..... بود خراب حالم
 ....کنم فكر چشمانم آرایش و تنم لباس به بخواهم که آن از بيش
 ....نمک استفاده تاکسي جاي به مترو از جویي صرفه براي بخواهم آنكه از بيش

 ....گفتم را مسيرم و دادم تكان رنگ زرد تاکسي براي دستي
 ....گرد؟؟؟؟ دندان ي راننده خواست تر اضافه تومان هزار پنج که بود مهم

 ....کردم قمار ام زندگي با که من....  خيال بي
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 ....بس و بود باخت برایم سرش دو هر که قماري
 

شگاه محيط وارد شم شدم که دان شو رد جلویش از و ببينمش تا انداختم چ  من
.... 

 .....نداشتم را اش رویارویي توان
 ....نبود حياط داخل که خداروشكر

مه که هم روزها این يال و فكر با هم ها کالس ي ه به خ مانم نا  حرام ساااا
 .....ميشد

 .....کردم نابود را امروزم که مني شد خواهد چه فردا که نبود هم مهم
 ....آمدم بيرون سست هایي قدم با کالس از

 ....نبينمش تا باشم مواظب که باشد یادم حتي آنكه بي
 

 پس بدجور را کارم تاوان من و دارد تاواني کاري هر باشاام فهميده آنكه بي
 ....داد خواهم

 ....مردم به کردم خيانت من
 .... او و خودم از انتقام خاطر به تنها داشتم را  شقش اد اي که مردي

 .... هستم او مال ميدانستم که اویي از
 .....پریدم دیگري با و ميدانستم را تعصبش که اویي از

 .... بودم پریده من آري
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 ستمه  اشقش روزي ميكردم فكر که پارسایي با ساده دوستي ميدانستم که من
 ....است دار خنده

 ....یدهنلرز ميدانستم و لرزید دیگري براي که قلبي با مردم به کردم خيانت من
 ....رفتارم شدم راحت چه و کردم گي*ه*ر*ز* تلقين

 ...... من
 ....خودم پستي از ببرم بویي آنكه بي بودم شده پست ایرانمهر حوا

 ....نبينم را اش نتيجه کاش اي که ميكردم آرزو و کردم لجبازي
 ....کرد ميخكوبم صدایش

 ...حوا-
 ..... شوم کر کاش اي و

 ... ميكندم باید
 ...بود جواني هيجان و س*و*ه تنها برایم که پارسایي از ميكندم

هان فقط به خوا طان بر واي و بودم کردنش تجر  به زد آتش که من درون شااي
 .... همه زندگي

 .... من خودخواهي بر واي
 .... پارسا بيچاره
 ...امير بيچاره
 ....من بيچاره

 ....بودم کرده سام امير و خودم با که آنچه ميكردم فراموش باید
 ... خيالم از زدم پس را پارسا خودخواهانه و

 ....ميزدم خطش هم زندگيم از
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 رهایم چرا نميدانم و کردم بيشااتر را هایم گام ساار ت دهم جوابي آنكه بي
 ....نميكرد

 را ساار تم ميكشاايدم خجالت بيشااتر من و آمد مي بيرون حوا دهانش از دائم
 .....ميكردم بيشتر

 .....مد ميآ دنبالم همچنان و شدم تاکسي سوار کنم صبر آنكه بي
 االن سااام امير که خوب چه و شااد پياده ماشااينش از اوهم رساايدم که خانه به

 ....بود سرکار
 ....کردم بيشتر را سر تم

 قدرت و کجا من زور و گرفت قرار در الي پایش که بود نشااده بسااته هنوز در
 ....کجا او ي مردانه

 ....ميبارید آتش چشمانش از
 ؟؟؟؟ احمق ي دختره ميكني مسخره و من-

 ؟؟؟؟ مسخرتم من کردي فكر ؟؟؟ شدي دیوونه
 ..ميكنن هال  و خودشون اشارم یه واسه دانشگاه ي همه که مني
 پریدم حرفش ميان

 ،،.. باشم دوست باهات نميخوام ؟؟؟دیگه چيه-
ست ست غریبه مرد یه با شوهرم اطالع بي ندارم دو شم دو  که چيم هر حاال با

 ....باشه معمولي دوستيمون
 ....زد هيستریكي ي قهقه

  معمولي؟؟؟ دوستي-
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 ...احمق کدومه معمولي دوستي 
 ....کمي شد نزدیكم

 ....گفت خاصي لحن با
 .... حوا ميخوامت من-

 .... لباتو
 ...چشاتو

 ...وجودتو 
 .....ميخوام چيتو همه

نه مرد این من شاااك بي و بود دسااتانش اسااير بازویم  را رویم به رو ي دیوا
 ....نميشناختم

 ....حوا مياد بدم توجهي بي از من-
 ...مياد بدم خيلي

 ... ميكنم بيچارت که نگير نادیده منو
 .....اومدم کنار بازیات بچه با هرچي دیگه بسه

 .....خریدم نازتو اومدي ناز هرچي
 زا ميشد خورد داشت اش قوي هاي پنجه فشار زیر که بازویي از بودم ترسيده

 ....ميخورد صورتم به که هایي نفس هرم
 ..... کرد جم  را صورتم انزجار شدت از
 ....بودم شده الل نفرت شدت از

 !!!!!بود؟؟؟؟؟ معصوم و داشتني دوست پارساي همان این
 ؟؟؟؟ ؟؟؟؟هااان چيه-
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 ..... ميكنم بيچارت که برنگردون من از روتو حوا
 باهام چقدر که بفهمه جونت شوهر نداري دوست که تو گفت چندشي لحن با

 هااااان؟؟؟؟ ؟؟؟؟ زدي الس
 .....ید*ب*و*س* را ام گونه و
 ....ميكندم را بدنم قسمت آن کاش اي و
 .....کوچولو بيا راه باهام-

 ....مياوردم باال داشتم
 ....گفت آرام خاصي لحن با
 واساااه که همونجوري باش مطي  باش الل همينجوري هميشاااه آفرین-

 .....مطيعي اميرسامت
 ......متنفرم توجهي بي از من
 ...رویم روبه مرد داشت جنون شك بي

 ..... ید*ب*و*س* را ام گونه دوباره و
 ..... نداشتم خالصي براي کردن تالش ناي حتي

 رودف پارسا صورت به مشتي چطور نفهميدم و چكيد اشكي و بستم را چشمان
 ..... آمد

 ....کثافت ناموس بي-
 ....کردم نگاه رویم به رو فرد به زده وحشت و بردم دهانم جلوي  را دستم و
 
 ..... بودم شده الل اميرسام ترس از
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 .... ميكرد له لگدش مشت زیر را پارسا که اميرسامي
 .... آمدم خودم به
 .... رفتم سمتشان به

 ....نميگرفتم را اگرجلویش ميكشت را پارسا شك بي
 .....را چيز همه بود فهميده که اميرسامي از بترسم بود رفته یادم حتي

 .....گرفتم را سام امير بازوي
 .... کشتيش کن ولش سام امير-
 .....انداختم نگاهي امير پاي و دست زیر جان نيمه پارساي به
 ....برگشت سمتم به

 .... من خداي
 ....بود گرفته خون رنگ چشمانش

 .....زد یخ وجودم نگاهش سرماي از و بود سرد
 ....شدم زمين پخش خوردم که محكمي سيلي با

 .... ميلرزید خشم از صدایش
 .... کنم مشخص هم رو تو تكليف تا شو خفه-

 .....لياقت بي ببند کثيفتو دهن فقط
 هل بيرون به  را جانش بي جساام و کرد باز را در و گرفت را پارساااا ي یقه و

 ....داد
 اميرسام شدم مچاله خودم در بودم زمين روي که همانطور برگشت سمتم به و

.... 
 ....نبود هميشگي اميرسام
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 .......نداشتم را سردش نگاه طاقت
 ....گرفتم صورتم روي به رو را دستانم
 .....ميكردم حس را اش نزدیكي

 ..... مياید فرود صورتم روي دستش لحظه هر ميدانستم
 ....شدم جم  خودم در بيشتر
 .....دهانش آب از شد خيس بود صورتم روي که دستي

 ..... بياد روت به تف-
 .... وضي بود  اشقت احمقانه من

سه چه کنم نگاه صورتت تو نداري لياقت حتي ستم بخوام که این به بر  بهت د
 .... بزنمت که بخوره

 .....ترف ساختمون تو  وضي ي تو خاطر به حيثيتم خونه تو گشمو شو بلند
 .....شد رد کنارم از و گفت را این

 ..... شكستم خود در من و
 .... شدم خورد

 .... ميكشت مرا کاش اي
 ....ميزد کتكم مرگ حد به کاش اي
 ....ميكرد بازخواستم حداقل کاش اي

 ياورمب تاب نميتوانسااتم را نگاهش سااردي بود مرگ از تر بد برایم نخواسااتنش
...،. 
 .... نميدادم دست از را اميرسام من نه.....  نه
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 .... رفتم سمتش به و شدم بلند جایم از سر ت به
 .....رفتم باال ها پله از دنبالش به من و بود شده آسانسور سوار االن که او
 
 ..... رسيد بامن همزمان اوهم رسيدم که پاگرد به

 ....زدم صدایش
 .... اميرسام-

 ....تروخدا امير ميگم چي ببين وایسا لحظه یه امير
 ..... رفت داخل و کرد باز دررا من به توجه بي
 .... شدم آویزان پایش به

 ... کرد مكث کمي
 .....مغرور من از بود خورده جا هم شاید

 ،... آمد مي قلبم ته از ميداند خدا و بودند انداخته راه سيلي اشكهایم
 ....نداشتم دیگري راه حاال و بودم شده پشيمان من

 ... ببخش و من توروقران امير-
 .....کنم جلب تورو توجه ميخواستم فقط خدا به کردم اشتباه کردم غلط

 ؟؟؟؟  اشقمي نميگفتي مگه ببخش و من اميرررررررر
 .... اشقتم فهميدم اول همون از ميخوامت منم خدا به

 ميفهمي؟؟؟ ميميرم تو بي من امير
 ....ميميرم

 ....کرد جدا دستم از ضرب با را پایش
 .. ... زدم ضجه من و
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 ....داشت درد خيلي اش توجهي بي
 ....من به ميداد خفگي حس

 ....کرد جم  را صورتش کند نگاهم آنكه بي
 همه واسااه که اي ه*ه*ر*ز* شاارف بي یه تو نيار منو اساام کثيفت دهن ازون_

 ....درمياري رو سالما و خوب اداي
 رابطه هر از بعد که را بارداري اضااطراري هاي قرص و کرد جيبيش در دساات
 ....زد پوزخندي کردو پرت صورتم به را ميخورم

 .... صفت بي زیادته  شق ي نشونه هم اینا حتما-
 ..... گذاشتم وپولمو احساس و وقت و زندگي آشغالي چه واسه بگو و من

 ....رفت اتاقش سمت به
 بري رد از زنده نميدم تضاامين وگرنه کنم معلوم تكليفتو تا نباش چشاامم جلو

 ....بيرون
 ..... بود آرام صداي با حرفهایش ي همه که  جيب چه و
يد نور یك یعني این و  در  را اميرساااام نفرت که بودم احمق چه من و ام

 ....نكردم
 ...آویختم پایش به دوباره که بود نشده دور قدم چند

 داخ به دارم دوسااتت من امير نكن ولم توروخدا ولي بكش منو بيا امير بكش-
 .... کن باورم دارم دوستت

 دادم ادامه و کرد پا  را اشكهایم زده وهول کردم استفاده سكوتش از خوشحال
... 



 383 سيب سرخ حوا

 .... ميكنم جبران خدا به بده بهم فرصت یه فرصت به فقط-
 .....ساد دوستيه یه فقط من قرآن به امير ميخواي که هموني ميشم
 ....پرید حرفم وسط
 ....مينداخت اندامم بر لرزه که لحني با  و کرد بهم پرنفرتي نگاه
 ....کنم تمام را ام جمله نگذاشت و پرید حرفم ميان

 .....  شقه هرچي به زدي گه که ببند فقط اون شو خفه-
  ؟؟؟ تو
   اشقي؟؟؟ تو

 ....داد ادامه و زد خندي زهر
 ....ميشه رو  اشقيت هاي سند داره یكي یكي آره-

 .....رفت باال صدایش تن
 يفتهب چشمات به چشمم نميخوام  وضي داره کفاره دیدنتم اتاقت تو برو گمشو

 ...کردم ا تماد ه*ه*ر*ز* توي به که بودم احمق چقد بياد یادم و
 

 هنميشاا پابندم تو وجود از انگل یه و ميخوره درد یه به کاریات گه خداروشااكر
... 

 .....کوبيد محكم دررا رساندو اتاقش به را خودش بلند هاي قدم با و
 

 .... زدم زار و نشستم زمين ووي همانجا
 .... آروزهایم گور بود همانجا

 ... شخصيتم و غرور گور
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 .....بودم کنده را زندگيم گور خودم دست با خودم من
 .... زدم هق و نشستم زندگيم قبر باالي

 ....شد نابود که اي زندگي و آینده به
 .... هایم احمقانه به
 ...هایم بودن پست به

 ....مردم با کردم چه من
 ..... نميكرد نگاه صورتم به نفرت از امشب و بود  اشقم دیشب تا که مردي

 ....نشستم تخت روي کشاندم مشترکمان اتاق به را تنم
 ....بدهم دستش از نميخواستم من

 .... نميشوم احمق دیگر وقت هيچ
 .... را نفرتش ميكنم تحمل
 ..... ميكنم  اشقش دوباره
 .....ميسازم را زندگيم دوباره

 
 .... بودم نشسته تخت روي هنوز من و بود گذشته سا ت چند نميدانم

 ....زندگيم مرگ شو  در
 ....آمد بيرون از توقش و تق صداي

 .....پریدم بيرون اتاق در از
 ....بودم نكرده در  را فاجه  مق هنوز هم شاید
 .....ميكرد روشن را ساز چاي
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 ....رفتم سمتش به سری 
 ....گفتم بود بعيد روزم و حال از که آرامي و مهربان لحن با
 ....مياوردم نگفتي خودم به چرا ميخواستي چایي-
 ....ریختم خشك چاي و شستم را قوري سری  و

 .... آمد جوش آب
 ....ریخت جوش آب و انداخت ليپتوني ایوانش داخل کند نگاهم آنكه بي و

 ....ایستاد آشپزخانه درگاه در
 .... ببينمت نميخوام ني حاليت اینكه مثل-
سي تا شم ميكنم تحملت محمد  رو شخص تكليفتو بعد  اون ات فقط مينكم م

 .....بيارم باال ميخوام ميبينمت نباش چشمم جلو موق 
 ....رفت و

 ....شكستم من و رفت
 ....ندید را احساسم و غرور مرگ و رفت

 ....دادم را بودنم پست تاوان مردنم با و مردم من
 .... ایرانمهر حوا....  من

 ...همينجا
 ....  مرد احساسم

 .... شد چال هایم زنانه
 ....بریدم را خودم سر پنبه با من و

 ....کشاندم اتاق به را ام خسته تن
 .... آمد نمي هم ام گریه حتي دیگر-
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 ....کردم تكرار خودم با چندبار
 ....نميخواد منو سام امير

 ....کردم خوردش و زدم آینه به مشتي
 ....نميخواد منو سام امير

 ....ریختم زمين روي را آرایش ميز وسایل
 ....نميخواد منو سام امير

 ،...کوبيدم دیوار به را آباژور
 .... نخواستنش از بودم گرفته جنون

 ....داشتم نگه دستم روي و برداشتم را تيغ و رفتم حمام سمت به
 .... بزنم را رگم تا کردم تالش

 .....نه اما
 .... نداشتم هم مردن جرئت حتي من

 
 .....کردم باز را دوش و انداختم زمين را تيغ
 .... بود سنگين خيلي اميرسام براي نبودنم غم

 .... شدنم خرد از بيشتر
 ....غرورم مرگ از بيشتر

 ....انداختم تخت روي را خودم خيس هاي لباس بازهمان
 .... بدهم ریاضت خودم به ميخواستم
 ....کنم تنبيه را خودم ميخواستم
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يدن کولر باد زیر خيس هاي لباس با و بود گذشااته ساااا تي چند  کار خواب
 .....شد شروع هایم سرفه و کرد را خودش

 .....بود آتش ي کوره مثل تنم بودو کوفته بدنم
 ....نيامدم بيرون اما

 ....بفهمد نميخواستم
 .....ميمردم که در  به کنم تنبيه را خودم ميخواستم

 یك بابت که بودم ازآن تر جان سااخت من و ميشاااد بدتر حالم لحظه هر
 .....بميرم ساده سرماخوردگيه

 .....برگشتم و رفتم مرگ روبه فقط
 

 ....نميرفتم بيرون اتاق از هم غذا خوردن براي ومن گذشت هم روزي دو
 ..... نداشتم هم زدن حرف ناي حتي که دوروز از بعد

 ....بودم شده حس بي واق  در معلقم هوا روي ميكردم حس
 ....نپریدم جا از هم دیوار به اتاق در شدن کوبيده با حتي

 .....تختم به اميرسام شدن نزدیك با کرفت تپش قلبم اما
 ....کشيد خودش سمت به را جانم نيمه جسم و گرفت را بازویم

 ....ميكردم راحت کارتو ميگفتي من به بكشي خودتو ميخواستي-
 ....کنم بسته بازو را دهانم فقط توانستم

 .....سياهي بعد و
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 .....کردم باز را چشمانم و خوردم تكاني
 .... داشت خفيفي سوزش دستم

 ....بودم اتاقم داخل و بود دستم داخل سرم کردم نگاه
 .....نبود سرم باالي هم کسي-

 ....بود فعال مغزم
 ....بود یادم را هایم داده دست از
 .... شد باز در

 .... شد وارد لبخند با زني
 چطوره؟؟؟؟ ما هواي به سر دختر-

 ... نميشناختمش
 ....کردم اخمي
 ....گرفت را دستم

 .... نشناسي داري حق
 ... دکترتم من

 .... زیزم کنم ویزیت تورو بيام تا زدن زنگ من به
 ....بلندتر کمي خندید

 ....اومدي بهوش و دادي رضایت سا ت چهار و بيست از بعد که-
 ...داشت ضعف بدنم

 .... شدم جا به جا کمي سختي به
 زد؟؟؟؟ زنگ بهتون کي
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 .... اميرسام بگوید ميكردم د ا دل در
 ....ميزد سو سو دلم در بدجور اميد نور
 ..... مونام صميمي دوست من

 ميكني؟؟؟ زندگي تنها اینجا
 .... ندادم جوابي

 ... بود نيامده هم خانه پس
 ....بود داده خبر مونا به نميرم اینكه براي فقط

 ....ترکيد اميدم حباب
جا ند  اشااق مرد بود ک  برایش هم بودنم زنده و مردن حاال که پيش روز چ

 .....نداشت تفاوتي
 

 ..... خورد تكان دلم در چيزي
 ..... فشاردادم بهم را هایم لب

 کجاست؟؟ مونا-
 .....بود شده جم  روزم و حال دیدن با لبخندش

شه کاراي درگير- سي سيش که ميدوني  رو  رس بهت مياد گفت اما نزدیكه  رو
 .....ميزنه
 ..... تنهایي ازینهمه گرفت قلبم
 بود؟؟؟؟ کارهایم تاوان این آیا بودم کس بي و تنها چقدر من
 ..... بودم تنها اول از که من

 ... شدم جا جابه کمي
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 ميشه؟؟؟؟ تموم کي سرمم خوبه حالم من ممنونم-
 ....مميداد دست از دلش آوردن دست به براي هم را ها ثانيه نباید نداشتم وقتي
 ....نبود که نبود هم مهم
 ...شكست غرورم که نبود مهم

 .....نبود مهم نبودند هم کم که ميانم ي ها آدم ميان من ماندن تنها اصال
 .... نبودم مهم ازاول من
 ....هایم تنهایي چه
 .... احساساتم چه
 .....هایم غم چه

 یكبار حتي آنكه بي رسيد مونا و محمد  روسي روز و گذشت سر ت به روزها
 .....را دیروزم  اشق مرد ببينم

 
 .... پرسيدند را حالم و گرفتند تماس محمد و خاله مادرجون دوبار تنها

 .....ميكردم م تما را روزم دیروز از تر نااميدانه هرروز من و
 یاد به و ميشدم خيره دیوارهایش و در به و و ميگذراندم خانه داخل که هرروزي

 .... ميریختم اشك هایم دیروز خوش هاي روز
 ....ندانستم را قدرشان وقت هيچ که روزهایي

 ....ندانستم را بود دستانم در که خوشبختي قدر من
 ... دادم دستش از و

 ....آزارنده لجبازي یك با تنها
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 ... باالخره ميبينمش امشب که ميدانستم شدم بلند ازجایم

 ....استرس از ميكرد  رق دستانم کف هم موضوع این به کردن فكر با
 حساارت در من و گذاشااات تنهایم که روزها این مغرور مرد این که نه انگار

 .... بود مردم ها دیروز تا ميسوزم بودنش
سرت در حاال و بودم او مال من ستانش گرفتن ح سوزم هم د ستانم کف و مي  د

 .....دیدنش براي ميكند  رق
 

 ....ایستادم آینه جلو
 .....بود کرده را خودش کار ها تنهایي

 .... بود شده الغر صورتم و بود رفته درهم موهایم
 ....بود شده پا  ميان در یكي دستانم هاي ال 
 ......بود رفته گود  جيب هم چشمانم زیر
 ..... بيایم چشمش به امشب ميخواستم اما

 .... باشم زیبا
 .....باشم زیبا خيلي
 .....گرفتم وقت منطقه سالن بهترین از و برداشتم را تلفن

 ...بازگشت ام گذشته ي هفته ي رفته تحليل انرژي فكر این با
 .... انداختم سا ت به نگاهي

 .... داشتم وقت دوسا تي
 ....نظير بي نهار یك به کردم د وت را خودم
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ندش پشااات که گاري و قهوه هم ب مدمم تازگي به که سااي ند شاااده ه  بود
 .....ميچسبيد

 .... کنم جم  را هایش ظرف آنكه بي و خوردم را نهار
 يها پيراهن از یكي و نشااسااتم سااام انير اتاق ي پنجره کنار راحتي مبل روي

 .....آوردم بيرون را کثيفش
 ....کردم روشن سيگار با سيگار و بویيدم و یدمب*و*س**

 .....بود کثيف پيراهن یك دیروزم ي پيشه  اشق مرد از من سهم
 .....کردم خالي را سيگاري زیر و انداختم کناري به را پيراهن
 .... کردم تن به را ساده مانتوي و مشيدم موهایم به دستي
 ...گذاشتم کاور داخل راهم هایم لباس

 ... شدم تاکسي سوار و
 ....زدم زنگ و ایستادم رنگ طالیي ساختمان پایين

 ....انداختم ام مچي سا ت به نگاهي
 ....بود گذشته وقتم از سا تي نيم

 .... پرسيد را اسمم دید را من تا دختري شدم که سالن وارد
 ....کرد دوستش به رو هم آن از بعد

 ....شما با خانم حوا کار جون فهميه
 ....شدم جا به جا صندلي روي

 ....پرسيد بود شده نهادینه وودس در انگار که رویي خوش همان با فهيمه
 رنگيه؟؟؟ چه لباست  زبزم-
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 ....شد مشغول و داد تكان سري و دادم نشان را لباسم
 

 و ها تكان دست از کالفه بود شده دوستم سا ت چند همين در که جون فهيمه
 .،..کشيد راحتي نفس و زد موهایم به را آخر سنحاق کردنهایم نگاه آینه در دائم

 ....حاال ببين برو شد تموم  کارت بيا.... خدا به منو کشتي-
 ....انداختم آینه داخل  حواي  به نگاهي

 ....قبل سا ت چند حواي با داشت فرق آسمان تا زمين
 که رنگم طوسااي ولنزهاي رنگم شااكالتي شااده هایالیت موهاي از را نگاهم
 کمي و بودند شده تر پهن اینبار که ابروهایي به بود پوشانده را را نگاهم  سلي
 .....کشاندم تر روشن

 ....زدم تن به را لباسم  ام تازه دوست کمك به و زدم سررضایت از لبخندي
 دهش زیبایي و ساده شينيون که موهایم روي را شالم و گرفتم تماس آژانس با

 .... انداختم بود
 ....انداختم دارم نگين مچي سا ت به نگاهي

 ....  قدشان تا بود مانده ربعي یك
 ....کردم  غر غر و کشيدم پوفي

شد بود اي صبغه چه دیگه سوري  قد مردن  قد که اینا دیگه واال-  حاال نمي
 ....نباشه  قد برداري فيلم تو

 ....شدم سوار  جله با من دادو ماشين آمدن از خبر ایفون زنگ
 

 ....بود آمده االن تا مطمئنا کشيدم  ميقي نفس و شدم پياده تاالر روي روبه
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شم خوش پاهاي به  رزی از و بود شده هم زیباتر پا رنگ جوراب کمك به که ترا
ندم مانتوي نداختم بود معلوم کمي بل قت با و ا نار جوب از د بان ک يا  رد خ

 ....شدم
 

 صندلي کنار حرف بي بودند یاکت همه و ميخواند خطبه  اقد شدم که داخل
ستم بود خالي صندلي تنها که سام امير ش  بایيبا مادرجون و خاله به سر با و ن

 .... کردم سالم
  ریانم پاهاي ساق به بااخم که ي مرد به کنم سالم نگذاشت ام شده غرورله و

ست و بود شده خيره شت اش شده گره درهم هاي د  از بفهمم چيزي نميگذا
 ...درونش

 ... نگاهش براي ميروم ضعف چقدر که آخ
 ....صدایش

 ....تنش  طر و 
 سااالها اگر حتي ميكنم تالش من و آورد خواهم دساات به روزي را تو اميرسااام

 ...بكشد طول اشتباهم جبران براي
ست از و تو با شق معني دادنت د سوس و فهميدم را   سان ذات که اف  آن به ان

 ....ندارد باور دارد که چيز
 ....را خوشم روزگار کشاند تباهي به هایم ناباوري این و
سرت در که شد این و ست حتي  لمس ح سوزم شوهرم هاي د   روزها این مي

 ....زندگيم ابري
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 زوج به نوبت و گرفتم آغوش در را ام خانواده ا ضاااي خواند که را خطبه  اقد

 .....رسيد زندگيم داشتني دوست
 اج آغوشاام در بود شااده ماه مثل که مونایي وقتي گرفت ام گریه خوشااحالي از

 ....گرفت
 .....کردم حس کنارم را وجودش گرماي

 ....داد نوازش را گوشم خشكش جدي صداي متعاقبش و
 .....گرفت آغوش در را محمد و ها بچه شيد خوشبخت ایشالله-

 روتو ادب اینقده فقط... انقده زنت این اگه واال زد سام اميير پشت روي محمد
 .....ميریختم پاش زندگيمو داشتا

 ....ميداد نشان شصتش و اشاره انگشت با که اي اینقده آن به ماند نگاهم و
 ... کردم تا به تا را ابرویم

 ..... داشتم غمي چه دیگر بود محمد وقتي
 ...هایم غم تمام خيال بي باشد که محمد
 ...زد لبخندي سمتم

 .....را زیبایم داماد شاه پرکشيدم سمتش به کرد باز برایم که را آغوشش
 .....من معرفت با ي خوشگله آبجي اینجا بيا-
 ....بود گرم آغوشش چه و

 ...بود خالص
 .... مياد  شق و محبت بوي

 ......داشتم را آرزویش من که چيزي
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 .....شدم جدا آغوشش از ميلي بي با اميرسام صداي با
 .... نداره شمارو قابل-

 ....بود دستش که کوچكي ي جعبه دو به خورد نگاهم
 .... گرفت محمد به رو را ها جعبه از یكي

 ....مونا سمت به را دیگري و
 .....محكمتون دوستي مناسبت به براتون خریده  زیزتون دوست اینم-

 ..... برایش کرد ضعف بيشتر دلم و باالیش شعور از خوردم جا
 مخصوص کادوي به برسه چه بودم نكرده فكر هم  روسي ي کادو به اصال من

 ...مونا براي
 .....  شوم گم گرمش آغوش در ميخواست دلم

 ......کردم نزدیكش بيشتر را خودم و کردم استفاده سو موقعيتمان از
 .....شد حلقه کمرم دور دستش تعجب کمال در و

 .....ازم گرفت را فكري هر ي اجازه مونا صداي
 .... مرسييييي حوا قشنكه چقدر وااااااي-

 .... زدم لبخند و انداختم جعبه داخل ظریف ریز سينه به نگاهي
 آغوش در از احمقانه چه من و ميشااد خورد داشاات دسااتش فشااار از پهلویم
 ......شدم خوشحال گرفتنم

 زما را زیبایم داماد و  روس ي دوباره گرفتن آغوش در ي اجازه دستهایش فشار
 .....گرفتم

 ....کرد هدایت در سمت به مرا
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 .... کرد گوشم نزدیك را سرش آروم
 هواساا پاتو پرو که نشاادم غيرت بي انقدر هنوز  پات بكن شاالوار گمشااو برو-

 ..... گذاشتي نمایش
 .....ميدانستم.... ميكرد ام خفه گلویم بغض
 .....شد دستش اسير بازویم که رفتم آسانسور سمت به حرفش وسط

 .... نميشم صورتت تو زدي که روغنایي و رنگ این خر من ضمن در-
 ....بود زیاد دلقك آمریكا تو بره دلم چيزا این واس ميخواستم اگه
 ....مسخرت رژ اون از ميارم باال دارم بشور مسخرتم روغن و رنگ اون

 .... کشيد جلو سرم روي را شالم خشونت با و انداخت دست
 ..... لي والي به ميارم سرت بالیي یه  االن حوا برو-
 

 .... چكيد اشكم
 .....آسانسور سمت به شد بيشتر سر تم و

 .... شدم بانوان تاالر داخل و  رفتم پایين
 ......آرایشم  تمدید به کردم شروع و دادم تحویل را هایم لباس

 ....بياورم بدست را دلش ميخواستم که نبود مهم و بود گرفته حرصم
 ... لجبازم ي حوا همان من و کنم  مل حرفش به که نميخواستم من
 ....شكست غرورم هزارم بار براي پيش لحظه چند همين که

 ....بودم هيچ غرور بي حواي....  من و شد خورد که شكستن
 .... پشيمان کمي اگرچه
 ... غرور بي و سرخوده کمي اگرچه
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 ....هستم حوا همان اما
 ...برگردم  قد سالن به که نميدیدم دليلي
 ....درآوردم پایم از راهم اي شيشه جوراب و کردم مرتب را لباسم

 .....ماليدم هم به را بودند خودخ تيره جگري رژ تازه که را هایم لب
 ....نشستم سالن داخل ميهمانان اند  کنار و

 ....بيایند داماد و  روس که کشيد طول سا تي بك
 .... کنم فكر بود تر بلند همه از هایم دست و سوت و ایستادم سری 
 ....بودم همه از تر خوشحال کنم فكر من و جمعيت از بود شده پر سالن

 از ميداند خدا و کردیم اسااتقبال داماد و  روس از مادرجون و خاله همراه به
نه را خودم اگر که زندگيم  زیز دو هاي تعریف  ميكردم فكر بودم ندیده درآی

 ....هستم دنيا زن زیباترین
 .... بودم آمده چشمش به کمي فقط کمي که کاش اي

شار شدت از بود گرفته حرصم صبي ف  گرم مهه با و ميخندیدم دليل بي دائم  
 .... ميگرفتم

 .... دادم انجام کار و گشتم مهمانها و مونا دور دائم بدهند شام که آخرشب تا
 .....زد وتشر   درآمد صدایش موناهم حتي که
 .... گرفتم سرگيچه بابا ميري راه چقدر دیگه بشين-

گاه  ....دادم تكان سري و کردم غمگيني نگاه ناخودآ
 ...ميدانستم را مونا و محمد نگاه ومعني
 ..هست چيزي یه بودند فهميده
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 ....است گرم پشتم بودنشان به چقدر و
 ... نشستم سرجایم

 ....گرفت جلویم غذا بشقابي خاله
 ميري را داري  صر از خدا به شدي لوس چقدر خاله بيا-

 ... تشنه گشنه
 ... جون خاله بخور
 ...بخور

 ....برد دهانش سمت به غذا قاشقي مادرجون
 شدي؟؟؟؟ الغر انقدر چرا ميگه راست مریم مادر آره-

 .....نميخوري که هيچيم
 .....داشتند خبر چه من هاي ناداني از زندگيم  زیزان و

 بروند باغ خانه به داماد و  روس همراه به ها جوانتر شد فرار بود شده تمام غذا
 ....دهند ادامه را مجلس و

 .... پوشيدم لباس
 ..... نپوشم را دستم در رنگ مشكي ساپورت که نداشتم را جرئتش

 .....کردم تمدید هم را رژم تازه و نبردم آرایشم به دست اما
 ..... نباشم بچه دیگر که ميشد کي

 ،...رفتم بيرون و کشبدم دست را موهایم
 ....بودم اش مردانه استایل  اشق من چقدر و
 .....ميكرد نگاه زمين به درجيب دست و بود داده تكيه ماشين به

 ..بود من منتظر
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 ....نبود درهم اخمش کاش اي و
 
 ..... رفتم سمتش به

 ...  شد ماشين سوار و انداخت ساپورتم به نگاهي نيم
 .... معطلي بي
 .....بزند حرفي آنكه بي

 ....شدم سوار منهم
 ....افتاد راه و گرفت را گازش که بود رانبسته در هنوز

 ..... بردم باال را صدایم
 ؟؟؟؟ ميكني چيكار-

 .... برادرم  روسي برم ميخوام من
 ....نداد اهميتي
 ...آمد فرود بازویش روي هایم مشتم و رفت تر باال صدایم

 .....وایسااااا.... داداشم  روسي برم ميخوام من وایسا ميگم بهت....  وایسا-
 دهانم در را خون ي مزه و شاادم پرت صااندلي پشااتي به خوردم که دهني تو با

 .... کرد حس
 ....ميداد را غرور مرگ طعم
 .... بود آرام صدایش بود  صبي که هایي وقت ي همه مثل
 ..... بزند داد که آمد مي پيش کم

 .... دهنتو ببند-
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 ....گذاشت اش بيني روي را دستش
 ....خفه....  خفه....  شششششش

 
 ...شدم خفه هم واقعا

جا دلم مان نار ه مام با که بود خواهري برادرو ک نارم خود دل ت ند ک  من و بود
 .... زندگيشان شب ترین مهم نبودم کنارشان

 ....نبودم من
 ....شدیم پارکينگ وارد و پيچيد کوچه داخل اما ماشين

 ....داشت نگه
 ....نشدم پياده اما من

 ....شد پياده کردو نگاهم
 ....آورد بيرون ماشين از کرفت را بازویم و کرد باز را من سمت در

بالش بودم مجبور بود شاااده اساايرش که بازویي با و بود بلند هایش قدم  دن
 ......بدوم

 ....کنم آزاد را دستم که نكردم هم تالشي
 .... اتاق دادداخل هول را من و کرد باز را در
 ..... دارم شوخي باهات کردي فكر-

 ....ميترسم؟؟؟؟؟؟؟ بلندش صداي از که بودم گفته
گاه و امد سمتم  ....رفتم  قب ناخودآ
 ؟؟؟؟؟؟ ميكني تر پررنگ ميري کن پا  ميگم بهت
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 گوش پشااات حرفشاام این خوریام گوه تموم مثل گفت چيزي یه کردي فكر
 آره؟؟؟؟؟ ميندازم؟؟؟؟

 ....پریدم جا از بلندش و محكم ي آره از
 ؟؟؟؟ کرد ساپرتم به اشاره
 ميكني؟؟؟؟؟ خر بچه

 بيرون؟؟؟؟ بریزتت تر خوشگل پوشيدي چيز یه رفتي
 ....بزنن دیدت دیگران داري دوست

 
 ،....کني توجه جلب داري دوست خيلي

 ....بود چسبيده دیوار به پشتم که مني سمت به رسيد آمد دوقدم با 
 .....کرد بلندم جا از و گرفت را ام یقه

 هان؟؟؟؟ زرنگي خيلي کردي فكر-
 ميره؟؟؟؟ یادش ؟؟؟؟ تموم و ميمالم یارو در خيال بي گفتي

 .... حوا شده شروع بدبختيت تازه
 ..... پریدم حرفش ميان

 ....بودم کرده گریه بس از بود آمده بند نفسم
ما بگي و...ت هرچي.... ه خدااین داداشاام  روسااي برم بزار ا  ازم حق تور

 .....نگير
 .....چشمانش   به زدم زل اشكي چشمان با و

 ..شد ام خيره



 ٤03 سيب سرخ حوا

 ....بود ميانمان که دوسانتي ي فاصله از
 ....شد بدل و رد بار چند چشمانم ميان نگاهش

 ....شتاب با کرد رهایم
 .....بریم بپوش پوشيده چيز یه بشور روغنارو و رنگ اون برو

 ...گفتم زده هوا کردم پا  را اشكهایم سری 
 
  باشه...  باشه-

 ....پایين ميام دیگه دقيقه پنج ميشم حاضر االن
 .... زدم کمرنگي رژ و ریمل کرم بندش پشت  و شستم را صورتم سری 
 رونبي در از بادو و کردم  وض زیبایي رنگ طوسي شلوار و کت با هم را لباسم

 ..... رفتم
 .....بود فرمان روي سرش و بود نشسته ماشين داخل

 ...انداخت نگاهي  و کرد بلند فرمان روي از را سرش کردم باز که را در
 چقدر که ميزد داد نگاهش از و بود قرمز من محكم مرد چشاامان من خداي

 ....است داغان و شكسته
 ....مرا کند لعنت خدا

 .....بگوید چيزي انكه بي  افتاد راه
 
 
 .... برگشت سمتم به رسيدیم که باغ خانه به

 .... کند نگاهم انكه بي
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 ....شالتو جلو بكش-
 .... شد پياده و

 ....شدم همراهش
 ....ميرسيد گرش به هم فاصله این از جيغ و آهنگ و سوت صداي

 ....کرد تند قدم
 ریخته؟؟؟؟؟ بيرون جلو و پشت از همش که ؟؟؟؟ کردي درستش مثال-

 ....کردم رنگم طوسي شال داخل کامل را موهایم حرف بي
 ....ميگفتند چه دیگران که نبودند مهم
 ....بودم شده این او براي من

 ....دیگر نبود مهم نميخواست او که حاال
 ....بود گرفته را گلویم راه بغض
 ...کرد پيدا را خود راه باالخره مزاحم اشك

 .... دیگه کن بس-
 ... کردم پا  را اشكهایم و

 ....بود دستش رفتارم و حرکات ریز چطور پس نميكرد نگاهم که او
 ..... بخواند را فكرم بود گرفته یاد چطور

 
 ....ميرقصيدند دورشان همه و بودند وسط داماد و  روس
 .....سمتشان به کردم تند قدم و نشست لبم روي لبخند



 ٤05 سيب سرخ حوا

 جم  وارد خود با مرا آمدو ساامتم به دید مرا وقتي ميرقصاايد که همانطور مونا
 .....کرد

 ....کمي شد نزدیكم
 ....قرمزه چشمات دوباره چرا-

 ....زدم لبخندي
 ....اونه بخاطر شستم سوزوند و چشمم آرایشم ؟؟؟ چي براي بابا نه-

 .... را چيز همه ميفهمد که ميدانستم من و کرد نگاهم چپكي
 ....را من کارهاي نفهمد وقت هيچ کاش اي

 ..... آمد سمتمان به محمد
 .... اومد که هم خوشگلم خواهر به به
 ....  بابا وسط بيا
 ..... رقصيدن کرد شروع رویم به رو و

 .... ميدادم تكان را خودم تنها منهم
 نظرم زیر هميشااه مثل و بود ایسااتاده کنار که اویي العمل  كس از راسااتش

 .....داشت
صله محمد شدن سرگرم با کم کم سام که ميزي سر گرفتم فا سته امير ش  ودب ن

 ...نشستم
 ....بود درهم هميشه مثل اخمانش

 ....بود انداخته پاین را سرش  حرف بي
 ......گذاشتم   جلویش و کندم پوست برایش اي ميوه ظرف

 ....بود کرده ام کالفه ميانمان سكوت و گذشت ربعي یك
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 ؟؟؟؟...کم یه برقصيم بریم-
 

 ....کردم  شوه با و لوس کمي را لحنم دادم جلو را لبانم
 ....آخه ميخواد رقص دلم من-
 نرقصيدي؟؟؟ مگه محمد با-

 زدنه؟؟؟ حرف طرز چه این
 ....شد خالي بادم

 .... شدم خيره رو به رو به
 تعارف مشااروب که خدمتكاري به  که ردي جواب به انداختم هم نگاهي نيم

 ....داد ميكرد
 

ته حوصاالم ها ميكردم بازي کتم ي گوشاااه با بود سااررف مان  کم کم هم مه
 ....ميرفتند

 ....من به کرد رو
 ....بریم-

 ،.. شدم بلند و دادم تكان سري
 ..افتادم راه اميرسام دنبال به و  کردم خداحافظي مونا محمد با
 

 ....شدم خيره ميگذشتيم سری  ازشان که هایي خيابان به کشيدم اي خميازه



 ٤07 سيب سرخ حوا

سته کامل را دهانم هنوز  سمتش نگاهم شد با ث جدیش صداي که بودم نب
 ...برود

 ....ميكنم معلوم تكليفتو دیگه روز دوسه تا شد تموم  روسيم-
 ..گرفت قلبم

 ....اميرسام-
 ....پرید حرفم ميان

 ...برد باال را صدایش
 ...ميرفت باال صدایش تن زیاد ها روز این

 ؟؟؟ بخوري خواستي گوهي هر ميكنم؟؟؟؟ ولت کردي فكر چيه-
 ... بردم باال را صدایم تن و پریدم حرفش ميان

 ...پارسا با نداشتم اي رابطه من خدا به امير-
 ...کوبيد دهانم در محكم و کرد ترمز شدت با

 ... گرفت پشت از را ام شده شينيون موهاي
 ....چكيد اشكم درد از و ميرفت فرو سرم در ها سنجاق

 ....کنم دفنت همينجا تا بيار اسمشو دیگه بار یه فقط دیگه بار یه-
 .... حوا ميكنم گورت به زنده ابلفضل به

 ؟؟؟؟؟ ميكني اضافي زر زر و ميكني نگاه صورتم تو شدي وقيح انقدر
 ... ميكنم گورتو خودم

 ....ميزنم أتيشت بزاري کج پاتو بودم گفته
 ....لرزید ماشين هاي شيشه فریادش از
 ؟؟؟؟ نكن بازي غيرتم با بودم نگفته بهت؟؟؟؟ بودم نگفته-
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 ..... نده قلقك ضعفامو نقطه نگفتم
 هان؟؟؟؟ خوردي گوهي چه تو اونوقت

 ....زد گوشم زیر محكي سيلي
 ....بود خورده پارسا کثيف دهان که جایي همان

 خوردرو بهش مرتيكه اون دهن که اونجایي....  حوا ميكنم صااورتتو پوساات-
 .....حوا ميكنم

 .....خوردم دیگري سيلي-
 ميكني؟؟؟؟ بازي من با ؟؟؟؟ ميزني دور و من-

 شرف؟؟؟؟ بي کردي فرض چي و من
 ....بودم  اشقت اینهمه که بياد صورتت تو تف

 آره؟؟؟؟؟ ميخوابيدي من زیر مادر پدر بي اون یاد با
 ....ميكردي فكر کي به  اشقتم ميگفتم که موق  اون کثافت

 شده دورگه هم خودش صداي و ميكشيد سوت گوشم بلندش فریاد صداي از
 ....بود

 ....بودم اش خيره شده گشاد چشمان با بودم چسبيده صندلي به ترس از
 ... کوبيد صورتم توي دوباره

 هان؟؟؟؟ من جلوي ميكني پارسا پارسا که-
 ..... حوا ميبرم نفستو

شين الستيك جيغ صداي افتادو راه و کرد  وض را دنده  پر را خلوت خيابان ما
 ....کرد



 ٤09 سيب سرخ حوا

 ....بودم سكته مرز ترس از من و
 

 .... کردم باز آرامي به را اتاق در
 .... من خداي

 .... نداشت انداختن سوزن حاي منظم و مرتب اميرسام اتاق
 ...ميخواند آواز دست به گيتار پنجره روي به رو و بود در به پشتش

 .... ميخواند زیبا انقدر نميدانستم
 ... مينوازد زیبا انقدر نميدانستم

 ....بخواند و بزند که بود بلد نميدانستم اصال من
 ....نشناختم اورا وقت هيچ من و
 .....ميسوزم هميشه حسرتش در و

 .....آهنگش به سپردم گوش
 ....رفت نفسم
 ...هم قلبم

 انگار شد مچاله احساسم
 
 
 تنهایی به برگشتم خواب از

 زیبایی به تو از ميزنم پل
 ميبينم ميبندمو چشمامو

 ميبينم تو چشم با رو دنيا
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 درگيره  شق با من دنيای
 ميميره نباشی تو که  شقی
 داده گل تو دست تو که  شقی
 افتاده من دست به که  شقی

 ميبافی رویاتو من مثل تو
 ميبافی موهاتو من دست با

 کن روشن چشمات با خورشيدو
 کن من قسمت ماهو یكبار

 ميشينم پنجره این پشت من
 ميبينم تو چشم تو بارونو
 کن وا چشمتو نداره  يبی
 غمگينم باز نداره  يبی
 داغونم قلب با نكن بازی

 ميدونم رو بازی آخر من
 باشيم جدا هم از بخوایم حيفه

 خونم هم تو با وقته خيلی من
 

 .... بودم شده خشك در جلوي همانطور
 ... بود شده حضورم  متوجه انگاهر

 ....برگشت سمتم به



 ٤١١ سيب سرخ حوا

 .... نگاهش
 ....بود آشنا انگار نگاهش

 ....نگاهش از ميخواندم را  شق  جيب چه من و
 اینجایي؟؟؟-

 .....مهربانش لحن از کرد قفل اي ثانيه مغزم
گاه نا  .... بود افتاده کنارش که خالي مارتيني ي شيشه به افتاد نگاهم خودآ

 .....آغوشش براي ميدادم جان لحظه هر من و شد نزدیكم
 

 .... خورد مي صورتم به که نفسهایش هرم ميداد الكل بوي
 ....شدم احمق باز من و

 .... بود مست که نبود مهم
 ....ميخواست مرا و نداشت طبيعي حالت که نبود مهم

 راستي؟؟؟؟؟ و مستي نميگفتند مگر اصال
 ....داد هول  قب کمي ام شانه سر از را ام حوله

شمانش ست و خمار چ شه م ست من و تختش کنار خالي ي شي  مدهوش و م
 ....ميكرد ام خفه داشت که  شقي

 ..... نه  شق از.....  نه  شق از اما ميشدم خفه
 .....خودم هاي خریت از

 ....داد نوازش انگشتش با را را م*ت*خ*ل ي سرشانه
 چي؟؟؟؟؟ که اینجا اومدي-

 ....بود بسته را نفسم راه بغضم
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 ....چكيد چشمم ي گوشه از اشكي حرف بي
 ....شد طوفاني نگاهش رنگ

ستش سری  شيد ام برهنه ي شانه از را د شت گردنم روي و ک شدت و گذا  هب با
 .....کوبيدم دیوار

 .... لعنتي نكن گریه-
 .....نریز تمساح اشك من ي واسه

 هان؟؟؟؟ کني ثابت رو چي که اتاقم تو اومدي خيس موهاي و قرمز ي حوله با
 ....لرزید قلبم فریادش صداي از و

 ....ميكشد فریاد زیاد ها روز این من آرام مرد بودم گفته
 .... چكاندم چشمم ي گوشه از اشكي اختبار بي دوباره
 .....زد دیوار به صورتم کنار مشتي

 ..... نكن گریه....  لعنتي نكن گریه-
 ؟؟؟ چرا بگو فقط ؟؟؟؟ چرا بگو

 ....من محكم مرد داشت بغض
 .... حق و بود خساب که تلخش هاي حرف با ميزد قلبم به تيري انگار

 .... من و
  ؟؟؟؟ گذاشتم کم برات چي-
 .... حوا پات به ریختم دنيامو که من-

 .... حوا ميمردم برات که من
 ؟؟؟؟ چرا



 ٤١3 سيب سرخ حوا

 ؟؟؟؟ چرا
 .....پراندم جا از فریادش و

 ....کردم باز دهان
 .....داد فشار بيشتر را گلویم و
 ... بزني گند نميخوام شششششش-

 .... حوا بزني حرف نميخوام
 .... مياد گند بوي دروغات از ميزني که حرف

 .... لعنتي برداشته زندگيمو تمام کاریت گند بوي نگاه
 .... چكيد اشكش و

 .... من خداي
 ....مغرورم مرد با بودم کرده چه

 .... کردم باز را دهانم دوباره
 

 ....داد فشار و گذاشت دهانم روي را  دیگرش دست
 ؟؟؟؟ حوا بگي ميخواي چي-
 ....باهاش رفتنات ددر و بيرون از

 شگاهدان پشت ي کافه از یا ميپيچوندیم و ميزدم زنگ بهت من که وقتایي همون
... 
 ....نميفهمم و خرم من ميكني فكر و ميكني دود هم پشت که سيگارایي از یا

 ....شد طاق طاقتم و چكيد چشمانش از دیگري اشك
 ....  حوا  بودم خر کاش اي-
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 .... حوا نميفهميدم هيچي کاش اي
 ....بمي من کاش اي

 ....بود غيرممكن برایم حرفش ي ادامه شنيدن
 .... گذاشتم دهانش روي را دستم

 ...داشتند مسابقه انگار که هایي اشك و او ماندم من و
 .... شدم چشمانش ي خيره
 .... بود یكدیگر دهانهاي روي دستهایمان هردو
 ... بود خيرهام اوهم
 ...شدیم هم نگاه مسخ انگار

 .... برداشت دهانم روي از را دستش آرام
 ....منهم

 ....گذاشت لبهایم روي لب و کشيد ازپشت را موهایم خاصي خشونت با
 .... مردم من و

 ،... ایستاد قلبم
 ....دادند هدیه من به را دنيا لحظه آن و
 ...ميداد دیگري طعم بار این هایش هب*و*س**

 .... طعم....  طعم مثل
 ... کن ولش
 ... نبود مردم آغوش در جا همين من دنياي مگر

 ... ها غم تمام خيال بي



 ٤١5 سيب سرخ حوا

 ... ها بند تمام خيال بي
 ....نياز پراز و بود مست او که خيالش بي

 ....نداشت طبيعي حال او که چه من به اصال
 ....نياورد یاد به فردا شاید را لحظه این که این به کنم فكر نميخواستم

  دوباره شد ام خيره و کرد جدا را لبهایش
 .... شدم گم

 ... نگاهش در  شدم حل
هایم ها را مو خت گردنم و زانو زیر را دسااتش و کردم ر ندا خل و ا تاق دا  ا

 .... برد مشترکمان
 ...بود شده من اتاق که بود روزي چند که اتاقي
 ...بود تنش  طر ي تشنه بود چندروزي که تختي
 ..کرد باز را ام حوله بند و کشيد دراز کنارم

 ...بوکشيد و برد موهایم ميان را سرش
 ....بود  اشقش که  طري بودم زده  طریاس که خوب چه

 ....داد نوازش را گوشم نفسهایش هرم
 ....خورد اي دیگه کس ي ه*ب*و*س* مهر صورتت به که بره یادم ميخوام-

 ....بودي پست چقد کنم فراموش دقيقه چند واسه ميخوام
 ... کرده لمس دستتو من جز به اي دیگه کس که حوا ننداز یادم

 ي*گ*ن*ا*ه* بار ماندم من و خورد چنگ دستانش در که دستهایي ماندم من و
 ....ميكشتم داشت که
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ندم من  اي تازه جان و ميزد مهر برتنم که پيش در پي هاي ه*ب*و*س* ما
 ....را قلبم ميبخشيد

 ..... من بر واي
 .... خوشبختيم با کردم چه من
 ....بودم کرده کار چه من

 
 .....کردم باز را چشمانم رخوت با

 .....اتاق داخل بودم تنها
 ..... زدم تلخي پوزخند

 ..... ميدانستم
 ....دمدا بدنم به قوسي و کش و کشيدم بودند شده شلخته که موهایم به دستي

 .....رفتم حمام سمت به
 .... ميكرد کم التهابم از کمي سرد آب

 تخت روي که کوتاهي صااورتي ي حوله به نگاهي نيم و آمدم بيرون حمام از
 ....انداختم بود افتاده
شب لحظات شيرین طعم  رپ شب از تلخي لبخند تنها من و آمد دندانم زیر دی
 ....یادگاردارم گذشته شور

 .... رفتم بيرون و کشيدم تن به اي حوله
 ....داشتم را دیدنش اميد اما نيست ميدانستم

 ....بود کرده سياه را خانه تمام تاریكي و بود خاموش خانه ي ها چراغ



 ٤١7 سيب سرخ حوا

 .... هه
 .....بود ام خانه منو ميان زیادي شباهت چه
 کاغذ مثل چيزي با بازویم شاادم آشااپزخانه وارد کنم روشاان را چراغ آنكه بي

 ....افتاد و کرد برخورد اپن روي
 ....را کاغذ تكه آن برداشتم و شدم خم

 .....کاغذ تكه به انداختم نگاهي و کردم روشن را آشپزخانه نور کم چراغ
 ....انداختم سطل داخل را ساندویچ آشغال حرص با
 باالخره؟؟؟؟ شدي بيدار-
 ...هيييييييين-

ستم شتم قلبم روي را د سامي به و گذا  ارسيگ و بود داده لم مبل روي که امير
 ...شدم خيره ميكرد دود

 ....بودنش از زدم لبخندي
 ....شد گرم دلم
 ....بيهوده چه اما

 .....قرمزش پایه ماربروي آن با رویش روبه مبل به کرد اشاره
 .....نميدانستم را کشيدنش سيگار

 ....باهات دارم حرف بشين-
 ..... نشستم رویش رویه
 ريدیگ سيگار و کرد خاموشش جاسيگاري داخل و زد سيگارش به  ميقي پك

 ....درآورد پاکت از
 .....سيگارش به دوختم چشم نگران
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 ... گفتم بهش ترس با
 !؟؟ نكشيدي سيگار االن مگه ميگم مي-

 ....ریختم چشمانم به التماس
 بسه-
 مچاله مشااتش داخل را پوشاام تن ي حوله ي یقه و شااد بلند سااری  جایش از

 ....کرد
 ....ميترسيدم من و بود خون رنگ چشمانش

 ....پرخونش گوي دو از ميترسيدم خيلي
 ؟؟؟؟ دربياري رو خوبا آدم ادا ميخواي-

 ....دادم محكمي تكان
 .... واسم درمياري و  اشقار ادا
 .....اومد خوشم....  خوبه....  نه

 .... بلدي خوب
 

 ... ميكني دود سيگار صاحب بي اتاق اون تو بسته بسته انگار انگارنه
 ...درنيار من واس خوبارو دختر ادا
 پدر بي اون یاد به نوز و ناز هزارتا با و ميدادي ماچ دیگه یكي به پيش هفته یه تا

 .....ميخوابيدي بغلم
  بودي؟؟؟؟ شده طلبه خودت دیشب شده چي
 ؟؟؟؟ هان



 ٤١9 سيب سرخ حوا

 تموم؟؟؟؟؟ ميكنم خرش نوز نازو دوتا با کردي فكر
 ..... داد هولم مبل روي

 .... کرد باز و بست  صبي را چشمانش
 ...پرتات و چرت با نرو من مغز رو بشين

 
 ....دادم پایين را گلویم بغض و نشستم

 ......بري ميخوام-
 ....حرفش از آمد بند نفسم راه
 ....بعدیش ي جمله با زد را خالص تير

 نه؟؟؟؟ ميده اي معني چه خانواده تو طالق که ميدوني
 .... ببينمت نميتونم طرفيم از

 ....مباش نداشته کاریت و کردي چيكار بيفته یادم ببينمتو هرروز نميتونم
 ..... تا نشه بلند روت دستم تا داشتم نگه خودمو خيلي چندروز این تو
 ....حوا نيارم سرت بالیي یه

شمت نميتونم ش هيچي کنم وانمود اینكه و ميده  ذابم هروز دیدنت و ببخ  دهن
... 

 .... نكن خوش دیشب به و دلت
 یكي چه تو چه نداشاات فرقي حاال...  داشااتم نياز زن یه به و بودم مساات من 

 .....دیگه
 ..... حرفش از غرورم شد له
 دیگري؟؟؟؟ گوش در ميكرد نجوا  اشقانه راحتي همين به
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 ....نبود من مخصوص هایش  اشقانه پس
 !!!!!بود  مومي

 ..... بودم وسيله یك من
 هم؟؟؟؟؟ تنم

 .....کشيد سوت مغزم
 نبود؟؟؟؟؟  شق دیشب پس

 
 ..... بود که من براي
 ....او.... پس

 .....کمي کنم ترميم ميخواستم را غرورم
 ....کردم باز دهان

 .....بده طالقم-
 .....هم روي داد فشار را فكش که دیدم

 ....تو نه خودمم کنيم چيكار ميگه که اون-
 ....شدم لجباز

 ،... کن راحت خودتو بده طالقم....  نيست کن زوري ببيني نميخواي-
 ....من با هم  مو جواب

 .... بلندشد ناگهاني
 ....شد پرخون دهانم ثانيه یك  رض در چطور نفهميدم و
 ....بخوري خواستي گوهي هر آزادانه دیگه که بدم طالقت-



 ٤٢١ سيب سرخ حوا

 .....گرفت جلویم را انگشتش
  شه تموم حرفم بزار.....  دهنتو ببند-

 ....تو نه منم بده طالق ميگيره تصميم که اوني
 ....ميگرفتم که کاش اي را زبان جلوي

 ....زدم پوزخندي
 ... ایرانمهرو خانواده رسم نبود یادم آهان-

 .. زوري چي همه....  دیگه همينه
 .... زوري تخت....  زوري شوهر....  زوري  روسي

 ....زوري زندگي
 .... زبانم روي ماسيد حرفم ي ادامه
 ميترسم؟؟؟؟؟؟ پرخونش نگاه از بودم گفته

 
 ....گرفت خشونت با را بازویم

 ....کن جم  وسایلتو شو بلند-
 ....کردم تقال

 ؟؟؟؟ کجا-
 .....نميام جا هيچ باتو من
 ..... انداخت نگاهي نيم

 ....  که دیشب ؟؟؟ شد چي
 .... استغفروالله

 .... نرو راه من ا صاب روي کن جم  ساکتو برو حوا
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 ....زدم زار
 ....نميام-

 ..... نميام من ؟؟؟ کني چيكار ميخواي
 .... اتاق داخل داد هولم

 .....بمونه خونه این تو ازت هيچي نميخوام کن جم  داري هرچي-
 ....کردم التماس....  زدم زار

 .... ریختم اشك
 ..... بود کنارم که بزرگي چمدان دو شد وسایلم تمام و نكرد هم نگاهم اما
 .... رفتم بيرون در از کنم نگاهش انكه بي

 ....بود گذاشته دلم روي داغ زیاد امروز
 

 ....شد سوار هم خودش و داد جا ماشين  قب را هایم چمدان
 .... شدیم چالوس ي جاده وارد فهميدم من و گذشت سا تي

 .... صندلي به دادم تكيه و بستم چشم
 ميكرد تبعيدم رحمانه بي که اویي از نكنم محبت التماس تا بخوابم ميخواستم

.... 
 
 ... شدم بيدار ماشين شدید ي ها تكان با

 ....بود جاده کنار که اي تابلو به خورد چشمم
 ...آمدید خوش چلندر روستاي به



 ٤٢3 سيب سرخ حوا

 .... شدم جا به جا کمي
 جلو و ميخورد تكان ها ساانگالخ روي ماشااين و بود پوشااانده جارا همه مه

 ..... شوم پنهان مردم آغوش در ميخواستم ترس از من و ميرفت
 .....داشت کور گره اخمش که اویي به کردم نگاه
 ....بود خيره رو به رو به  ادتش طبق

 
 يدونيم نداري بيرون بزاري پاتو جا ین از اینكه حق ميموني اینجا بعد به ازین-

 ... شوهرتم هنوز که
 ....ميكنم بيچارت قانوني غير و قانوي کني خطا پا از دست

 
 .... نزدیم حرفي هم کدام هيچ و شدیم خانه داخل

 .... بودم شده الل ترس از من
 .....او اما

 ....بود چه براي سكوتش نميدانم
 هب ميشه از تر خورده شكست من و کوبيد سرش پشت را در و شد اتاقش داخل
 .....رفتم اتاقم سمت

 ...نداشت کار  به هم کاري و گذشت چندروزي
 ...نداشتم وجود برایش انگار اصال

 ..... ميشدم دیروز از تر غمگين ترو نااميد هرروز
 ....هایش محلي بي با ميشد تر  ميق قلبم هاي تر 

 .... نه یا هست اصال نميدانستم هم اميرسام و بود جمعه غروب
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 ....بود گرفته باد غم بدجور دلم
 ....داریم د وا و جنگ بازهم بروم بيرون اگر ميدانستم

 ... رفتم حمام و درآوردم را هایم لباس
 چشاامم ي گوشااه از همزمان که بسااتم را چشاامانم و کشاايدم دراز وان داخل
 ..... چكيد اشكم

 .... شستم را تنم
 .... زدم را یاسم  طر شامپوي

 ...کشيدم تنم را کوتاهم رنگ قرمز حوله و آمدم بيرون وان از
 ... ایستادم آینه ي رو به رو و گرفتم را موهایم آب
 ....بود ام حوله این  اشق سام امير

 ....ميشه قشنگ تنت تو سفيدي خيلي چون ميگفت
 ....لرزاند را قلبم آوردو هجوم مغزم به نبود دور هم زیاد که خوبم خاطرات
 .... بودند گرفته راه اشكهایم

 ....ميریختند پایين سرهم پشت
 لبج را توجهم ضااعيفي صااداي که بپوشاام و بردارم چيزي ازکمد تا برگشااتم

 ....کرد
 ....کرد حرکت صدا سمت به و شدم لباس خيال بي

 ....آمد مي سام امير ي بسته در اتاق از صدا
 

 .... تنهایيم از چكيد اشكم



 ٤٢5 سيب سرخ حوا

 ....بود کرده تبعيدم
 .... من

 ....بود کرده تبعيد را همسرش
 

 .... بمانم جا این من داشت انتظار
 او؟؟؟؟ بي
 .....داشت غيرت اد اي که او

 .....کند رهایم ميتوانست چگونه
 ..ميداد چه را ام خانواده جواب

 ....چشمانش به دوختم را آلودم اشك نگاه
 ميتوني؟؟؟ چطور-

 ميدي؟؟؟؟ چي خانوادمو جواب
 ....بود کرده لرزان را صدایم گلویم بغض

 ميزاري؟؟؟؟؟ تنهام چجوري سام امير
 ..... کوبيد فرمان روي

 .....کردي خيانت احمق من به تو که همونطور-
 .....شكست را اطراف انگيز وهم سكوت فریادش صداي

 .......کردي خيااااااانت-
 .... نزدم حرفي
 ....نداشت اي فایده دیگر

 .... بگيرم طالق و کنم فرار فردا همين ميتوانستم
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 ...... نه اما
 ..... داد خواهم را اشتباهم تاوان و دارم دوستش من

 .... سنگين خيلي اگرچه
 ....سخت خيلي اگرچه

 ....داشت نگه سازي قدیمي کوچك ویالي روي روبه
 .....زد کوتاهي بوق
 ...... کند باز را در کمري خميده تاپيرمرد گذشت سا تي رب 

 .....شدیم رد کنارش از کردیم سالمي
 .....بود خيره رو به رو به توجه بي او و ميریختند اختيار بي اشكهایم

 ..... شد جا حياط داخل ماشين زور به
 .....زدم آب بود ماشين کنار حاال که حوضي داخل را صورتم و شدم پياده

شين داخل از را سا  شيد بيرون ما  در جلوي را سا  بياید داخل آنكه بي و ک
 .....گذاشت

 .....رفت ماشينش سمت حرف بي و
 ....گرفتم راه ميان را دستش

 ....دستهایش شد مشت که دیدم
 کي؟؟؟؟ تا-

 ..... زد پوزخندي
 کي؟؟؟؟ تا چي-
 بمونم؟؟؟؟؟ اینجا باید کي تا-



 ٤٢7 سيب سرخ حوا

 .....باشه شناسنامم تو اسمت خواستي هروقت تا-
سم همون من از تو سهم ست ا سنام ستي هروقت شنا شه خوا ستا این از نبا  رو

 ..... برو
 ....ببينيم همو دیگه نكنم فكر

 .....حرفش با احساسم شدم خورد
 ؟؟؟؟...... امير ميگي داري چي-
 .....نبينمت دیگه اميدوارم-

 تا  داشااتم شااوهر  نوان به که بود حقي آخرین خاطر به اینجا آوردمت اگرم
 ساارایدار بي بي به ميدم پولي یه ماهيانه شااناسااناممه تو اساامت که وقتي

 ..... بده بهت شوهرش با اینجاست
 
 ..... نكن کارو این من با اميرسام-

 ....افتادم پایش به  کردم رها را دستش
 .... نپاش هم از زندگيمونو ميپرستي هرچي به ميدم قسمت

 .... باشم برات خوبي زن که قسم شرافتم به ميدم قول
 .... اميرسام نكن ول منو توروخدا

 .... غرورم مرگ به زدم هق و انداختم پایين را سرم
 .... زندگيم مرگ به

 واقعي حس حاال اما شاااده تمام بود وقت خيلي کردم فكر که آرزوهایم مرگ
 ...کردم احساس پودم تارو با را مرگ
 .....ميكندند را وجودم از اي تكه که انگار
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 .... دارم نگهش شده که طور هر دندان و چنگ با ميخواستم
 .....داشتم است دار ي چوبه پاي که را مجرمي حس

 .... ميزد دارم رفتنش با 
 ....ميزد دار را احساسم

 .... کرد آزاد دستم ميان از را پایش
 مگه؟؟؟ داري شرافتم-

 ....... قيامت به دیدار
 .... کرد باز را ماشين در

 .... بدم نباید من بده داري دوست هرچي و خونوادت جواب راستي
 .....نداریم نسبتي ما دیگه
 .... رفت و شد ماشين سوار

 .....زدم هق ماندم حياط وسط زانو دو همانطور من و
 .... غم از مردم من و چكيد سرم روي باران اي قطره

 .... بریدم سر خودم را احساسم
 ....کردم هایم لجبازي قرباني را زندگيم خودم دستان با خودم

 سنگين انقدر تاوانش آیا و کردم بازي مردم غيرت و غرور و خودم زندگي با من
 !!!!شود؟؟؟؟ خم کمرم که بود

 ..... زدم جيغ
 تنهایي؟؟؟؟ از شدم خسته ؟؟؟؟ کي تا خدایاااااااااا

 .....شدم مجازات م*گ*ن*ا*ه* از تر سنگين بسيار که بودم مجرمي من و



 ٤٢9 سيب سرخ حوا

 ....گرفت قرار ام شانه روي دستي
 ؟؟؟؟ مادر نشستي اینجا چرا-

 ؟؟؟؟ باران زیر
 ..... جان دختر شو بلند
 .... زدي یخ تو بریم شو بلند

 ....بود چسبيده تنم به هایم لباس
 .... زد دستش روي مادرانه

 ...کرده چيكار خودش با نگاه-
 ... کنم  وض را لباسم کرد کمك

 ....ميدادم جان لرز و تب و درد بدن از و نبودم خودم حال تو اصال که مني
خت روي يدم بود کرده پهن برایم که گرمي خواب ر  به چيزي دیگر و خواب

 ....نمانده خاطرم
 .... بود آمده کجا از مهربان زن این راستي

 .....مينشست دل به  جيب هایش مهرباني
 
 .....کردم باز را چشمانم و خوددادم به تكاني سختي به

 ....بود کرده قفل مغزم
 ندهپوشااا زیبایي دسااتباف رنگ الکي فرش را تمامش که اي متري دوازده اتاق
 .....بود پهن پایم کنار که اي وسفره ميزد قل اتاق ي گوشه که سماوري و بود
 .....بودم؟؟؟ کجا من
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شب اتفاقات تمام شد تند دور روي که فيلمي مانند دی شمانم جلوي از با  در چ
 .....چكيد چشمم از اشكي قطره با سام امير رفتن یاد و شد
 .....بود بریده را امانم درد گلو و بود کوفته حد از بيش تنم
 ....شد باز در

 ....شد داخل بود کرده خرج مادرانه برایم دلش تمام با دیشب که زني همان
 .....بخير صبحت مادر سالم-
 ....سالم-
 ريبگي جون بزار دهانت لقمه یه اما جان مادر بخوري تكان سخته ميدونم بيا-

 ....بخواب دوباره
 سااا ت چهار و بيساات که نه انگار و بود شاايرین  جيب اش مهرباني طعم

 .....ميشناسد مرا نيست
 .... شدم بلند جایم از

 .... بود کشته را قلبم که دردي کوه به توجه بي
 ...... تنم درد به توجه بي
 .....  مرد دیروز که احساسي به توجه بي

 .... داد دستم و کرد درست اي لقمه
 .... مادر بخور-

 .... گرفتم را لقمه و زدم لبخندي
 ....ميداد محبت طعم اش لقمه
 ....ميداد داشتن مادر طعم



 ٤3١ سيب سرخ حوا

 .... نميپرسد سوالي که خوب چه
 .... بغليه اتاق همين من ي خانه جان دختر-

 ..... بدم بهت تا  ميده من به ماهيانتو آقا
 .....زن این جلوي غرورم شكستن از فشردم لب

 .... را شخصيتم و غرور کرد له که سامي امير از بود زده آتش را وجودم خشم
 ....داد حكم و نشنيد را دفا يه
 .... گذاشت دوشم روي را چيز همه و گذاشت تنهایم

 .... فشرد را فلبم ام خانواده یاد
 ..... دارم دوستشان و داشتند دوستم که آنهایي
 .....نتوانستند یا کنند حمایتم نخواستند که آنهایي

 ..... نميدانم را این
 .... افتاده دور روستایي در....  من

 .... بودم تنها تنهاي
 ... خانواده بي
 ....دوست بي

 .... همسر بي و
 .....گذاشتنم تنها براي نكرد درنگ اي لحظه و کرد رهایم که همسري

 
 ....گذاشت تنها اش دلتنگي و م*گ*ن*ا*ه* بار با مرا که او

 ..... کرد خالي را پشتم که اویي
 .....دهم توضيح چگونه  زیزانم براي را تنهایيم نگفت و
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 نشده کامل اف دی پی مگه االن

 
 چيه اینا پس

 
 ....نكنم تندي رویم به رو مهربان زن با تا بردم دندان به را زیرینم لب

 .....ندارم احتياج ماهيانه به من خانم بي بي نيست الزم-
 ....گرفت را دستم و شد نزدیكم

 .... ميبينم چشات تو  شق اما مادر شده چه نميدانم-
 ....نيست شهري دختر جاي اینجا شوهرت پيش برگرد و کنار بزار و غرور

 .....زدم تلخي لبخند
 ....شكاندم که غروري و کردم که خطایي از ميدانست چه او
 .... نميخواستم دیگر که مردي از ميدانست چه او

 ....شد اکو ذهنم در بارها نخواستن ي کلمه
 .... نميخواست مرا او
 .....نميخواست مرا....... او

 .....گذاشت تنهایم و زد پس مرا
 ....شما پيش همينجاست بعد به ازین من جاي خانوم بي بي نه-

 ....برخاست جایش از و گفت یا لي و زد زانویش به دستي
 ....داني خود مادر ميدونم چه-
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 ..... نيست الزم ماهيانه بگيد ایرانمهر آقاي به لطفا-
 .... داد تكان سري

 .........مادر باشه-
سایل ست و کرد جم  را سفره و شت د صد به که مني پاي روي گذا  کمك ق

 ....برخاستم
 ....بخواب برو کني کمك نميخواد حالت اي با جان دختر بشين-

 ..... نداد را بيشتر اصرار ي اجازه تنم کوفتگي
 ....ميداد آزارم کنجكاوي

 ؟؟؟؟....دارید سام امير با نسبتي چه شما بي بي ميگم-
 .....کشيد اش شليته به دستي

 .... خانم آقاست مادري ي خانه اینجا-
 ........ برسيم خانه و ها باغ و ها زمين به تا اینجایيم ماهم ایشان به رسيده

 ....کردم سكوت و فشردم لب
 .... بود مادرش ي خانه اینجا پس

 ..بود شمالي  مو زن که بودم شنيده
 .....آمده سرم به آنچه به نكنم فكر کردم سعي و کشيدم دراز دوباره

 ... اسكارلت قول به
 .....کرد خواهم فكر بهش فردا

 
 .....گذاشتم قلبم روي دست  و زدم پس را اشكهایم
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 و اشمب خانه نشين گوشه کي تا آمدم برمي خودم بس از باید بودم تنها که حاال
 ....بگذارد جلویم غذایي و بياید بي بي که در به چشمم

 ..... کنم شب اتفاقي هيح بي را روزم دوباره و 
 ....زدم سري آشپزخانه به شدم بلند جا از

 پيدا  برنج کمي و زميني ساايب چند تنها توانسااتم و بود خالي یخچال تقریبا
 .....کنم

 .... برداشتم را کيفم و پوشيدم را لباسهایم
نه براي و بزنم روسااتا در چرخي بار اولين براي داشااتم دوسااات  که اي خا

 .... کنم خرید کمي بود شده من مال بود چندروزي
 و شااده جفت درآوردم چطور و کجا آید نمي یادم بار آخرین که را هایم کفش
 .... دیدم در جلوي شده شسته

 ....زدم لبخندي
 ....اش مادرانه پوستي زیر هاي مهرباني و بود بي بي
 ساامت به بود ندیده خود به ام چهره و دل گذشااته ي هفته چند که لبخندي با

 ....رفتم جان بي بي اتاقك
 ....کوبيدم در روي انگشتم دو با
 هستي؟؟؟؟ سالااااام بي بي-
 .....  جيبي طور بي بي و شد باز در سر ت به 

 ... شد ام خيره خاصي حض با
 .... مادر خوبي جان دختر ماهت روي به سالم-
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 ... جون بي بي بله-
 ...کجاست نانوایي و مارکت سوپر نزدیك اینجاها بپرسم اومدم راستش

 ....شد جم  صورتش
 .....مرکن چي چي-

 .... نخندم تا فشردم لب
 ؟؟؟؟ مارکت سوپر و چلندرو ي روستا

 بود ق ش و صميميت و صفا جایش به نبود ها بازي قرطي ازین اینجا نبود یادم
..... 

 ....کنم خرید یكم ميخوام بي بي بقالي همون-
 ....ميخرم خواستي هرچي ميرم من بزار-
 ....شه  وض هوام و حال برم خودم ميخوام جان بي بي نه-

 .....نفهميدم را چشمانش شادي برق دليل
 بي؟؟؟ بي نميخواي چيزي شما-
 ....بگير من براي روغنم پيت یه مادر چرا-
 ....چپيد اتاق داخل سری  و

 ....شوهرش و بي بي کوچك و ساده اتاق به کشيدم کله
 ؟؟؟؟...بي بي رفتي کجا  ههه-
 ....شد بلند صدایش-
 ...کن صبر جان دختر ميام االن-

 ... آمد سمتم به پول کمي با بادو بي بي
 ... زدم لبخندي
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 ....شدم غرورش نگران اما بگيرم نميخواستم
 ...برم ور کدوم از فقط بي بي چشم-
 ... ليه شاطر نونوایي بغلشم و احمد بقالي ميبيني کوچه سر بري-

 ....رفتم دربيرون از و دادم تكان دستي
 

 .... بود شده بهتر ام جسمي حال من و گذشته روزي چند
 ..... بود نگذاشته بيرون در از را پایم حتي چندروز این در

 .... غمم سنگيني از ميكرد درد قلبم
 .....بودبرایم سنگين  جيب نبودنش
 .... خورد زنگ موبایلم

 .....زدم پوزخندي
 ....بود نفهميده را نبودنم هيچكس چندروز این در

 .....بود نشده نگرانم هم کسي
 .....بزند زنگ که نداشت کار من با کسي اصال
 ....ميزد چشمك موبایلم روي مونا اسم

 .....او معرفت بازهم
 ....کردم وصل را تماس

 ....سالم-
 ....دهم فاصله گوشم از را موبایل شد با ث جيغش جيغ

 کجایي؟؟؟؟ تو معلومه-
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شت سا ته دو  سل ماه از هنوز که من سر بر خا  خونتم در پ  اومدم نيومده  
 ....خانم حوا که واقعا کنم سوپرایزت بزنم سر تو به
 .... نيستم من مونا-

 ....بياي تا ميمونم منتظر ميرسي کي خب باشه کالفگي از کشيد پوفي
مدم یعني.....  نه- گه شااهر یه او گه زندگي واساااه دی  تهران تو  نميخوام دی

 ....باشم
 ....افتاده دور روستاي این در کرد رهایم شوهرم بگویم که نچرخيد زبان

 .... ببينم وایسا-
 ؟؟؟؟ چي یعني
 پس؟؟؟؟ چي دانشگات نيست تهران زندگيت همه مگه تو کجاست سام امير

 ..بود بریده را امانم بغض
 
 ...... مونا-

 .... نميكنيم زندگي باهم دیگه سام امير و من
 چي؟؟؟؟؟؟-

 ؟؟؟؟ خودت واسه ميگي داري چي
 ؟؟؟؟ شدي دیوونه

 .... باشم خودم حال به بزار مدت یه مونا نپرس سوال-
  باشم دور همه از ميخوام اما انصافيه بي شاید راستش

..... 
 ..... کنم زندگي خودم براي ميخوام
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 .... چكيد اشكم
 .... مونا بگو همه به

 .... نگردن دنبالم بگو
 .... باشم تنها ميخوام من

 .... بودم االن تا که همونطور
 ... نباشن بگو

 ....نبودن االن تا که همونطور
 .....خداحافظ

 ....کردم قط  را تماس و
 ....کردم خالي ام خانواده سر را خشمم
 ....نبودند هم تقصير بي که اي خانواده
 .....کردند خالي را پشتم جا همه که اي خانواده

 
 .... رفتم بيرون در از
 .... کردم نگاه اطرافم کاهگلي هاي خانه به حيرت با

ستم که آبي شر شر و پرندگان صداي  فسق که درختاني و بود کجا از نميدان
  بودند کرده درست کوچه براي سبزي
 ....داد قلقلك را دلم کمي

 ... بود پر اطرفم که خاکي نم بوي بود خوب چه
 ....ميخواند گوشم کنار که قناري صداي که بود خوب چه
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 .... رفتم آقا احمد بقالي سمت به و کردم تند قدم
 .... برداشتم ميخواستم که هرچيز از و کردم سالمي

 ....آقا احمد نقلي بقالي این داشت هم ميوه که خوب چه
 ... برداشتم را خرید هاي کيسه

 ...اجازه با و ممنون-
 ....نشست دلم به  جيب پيرمرد شمالي ي لحجه

 جدیدي؟؟ معلم شما  جان دختر_
 ....تعجب از خورد گره کمي ابرویم

 !!!!معلم؟؟؟؟؟-
 ....آقا حاج اینجا اومدم زندگي براي من واال نه
 

 ...شد باز دلش سردردو نااميدي سر از کشيد آهي
 يراهنمای و دبسااتان براي بفرسااتم معلم قراره که ساااله دو جان خانم بابا اي-

 ..... اینجا
 ... درسشون از موندن  قب همه هامون بچه دوساله

 ...دادم گوش مرد پير دل و درد به حرفي هيچ بي و انداختم پایين را سرم
 ...دهد گوش مرا درد که نبود که کسي

 ....کنم کم را دیگري درد دادن گوش با من حداقل
 .... کافي آب و گاز نداشتن از زد حرف ربعي یك

چه که طوالني راه و مدرساااه نبودن از تان براي ها ب ید رفتن دبيرساا  طي با
 ...ميكردند
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 و بود زده دار را خودش ارباب پساار  شااق به قبل سااال که دخترش نبود غم از
  ....تنها دختري ي رفته دست از اي جواني براي سراندم گونه روي که اشكي

 .... شدم بلند
 ....غم همه ازین شد سنگين دلم

 ....رو دخترتون بيامرزخ خدا آقا احمد برم من اجازتون با
 ....ميبارید رویش سرو از ناراحتي

 .... لي یا جان دختر ساخت باید-
 .... شدم خانه راهي گرفتم راهم نان دماغ و دل بي و دادم تكان سري

 .... زدم در
 ... گذاشتم در جلوي را روغن پيت بشنوم جوابي آنكه بي
 ...آوردم براتون و روغن پيت جون بي بي-

 ...آمد بيرون ميكرد صدایش حسين مشتي بي بي که بي بي شوهر و شد باز در
 جان بابا سالم-

 ... زمين سر رفته بي بي دخترم ببيني خير
 ... انداختم باال ابرویي

 .... ممنون باشه آقا حاج سالم-
 ...زد سرم به فكري

 ....شام براي من ي خونه بياین شب نيس سختتون اگه راستي-
 ... زد لبخندي

 ...ميگم بي بي به چشم باباجان ميایم-
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 ....پيشم دقيقه چند ي شده کور ذوق از بود بهيد که زدم لبخندي
 

 ......کشيدم راحتي نفس و گذاشتم زمين روي هارا خرید و دادم هول پا با را در
 جارا همه خا  بود افتاده بيرون ها لباس و بود اتاق وسااط بازم نيمه چمدان

 ....  بود کثيف و بود گرفته
 .... را خانه گذراندم نظر از کمر به دست و فشردم لب
 .....شده من مال تازه ي خانه این به ميدادم باید ساماني و سر

 .... کردم شروع و گفتم  لي یا
 ي گوشااه ي دررفته زهوار کمد درون را هایم لباس و کردم جا جابه هارا خرید
 ....چيدم اتاقك

 .... خودش براي داشت اي پروژه ماشالله که هم گردگيري
 ليمح درغ و خيار و ماست و گذاشتم دم خوشبویي استانبولي کردم که کارهارا

 ..... تنگش هم
 .... نشستم منتظر
 ....دلبازانه و دست ميكردند خرجم محبت بود مدتي که کساني منتظر

 کردو رهایم که اميرسااامي ساامت نرود فكرم که بودم کرده مقاومت خوب چه
 .....اش دلتنگي

 ....کردم رهایشان رحمانه بي که اي خانواده و
 ...بودند گذاشته تنهایم رحمانه بي که هایي همان
 ....چكيد اختيار بي اشكم

 .... نبودم بلد را آنها بدون زندگي
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 نه؟؟؟؟ مگر بود خوب که استعدادم اما
سي نبودن غم از شد پر دلم شقش که ک شتر هرروز ام سينه در   شود بي  و مي

 ...کرد رهایم که کسي تر کمرنگ کنارم بودنش
 ...کرد رهایم احوالم بدترین در 
 .... بود پشيمان که خطاکارش همسر ببيند نخواست و ندید و

 ..... ندید هم را سرید ام گونه روي پارسا اجباري ي ه*ب*و*س* از که اشكي
 .... شوم ي لحظه آن شود پا  ذهنم از کاش اي

 مبادا دادم قورت را بغضم و فشردم لب و بود کرده را آغوشش هواي دلم  جيب
 ...بریزد اشكم که
 ..... ببخشد ميشد که کاش اي

 .... کرد زهر را کامم تلخم پوزخند
 روي را بودنش مصاانو ي ميزد داد هرطرف از که لبخندي شااده کوبيده که در

 ....نشاندم لبم
 ... کردم باز را در
 ....مهربان پيرمرد و پيرزن این بودند که خوب چه و
 ....آمدید خوش حسين  مو سالم....  جان بي بي سالم-

 .... بود دستبافت فرش زیباي هاي طرح مثل لبخندشان طرح
 ....مينشست دل به  جيب

 .... زدیم گپ کمي و نشستم کنارشان گذاشتم دم که را چاي
 ....کرد درهم را اخمم حسين مشتي سوال و
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 ....رفت؟؟؟ کجا ایرانمهر آقاي نميداني جان دختر-
 ....رسيد دادم به بي بي حسين مشتي کنجكاوي به دادن پاسخ از  اجز

 ؟؟؟ مرد داري چكار-
 ... کردي موذبش

 .... جان حوا
 ؟؟؟؟ کني چكار ميخواي راستي

 .....مادر همش باشي خونه ميره سر حوصلت
 ....بود حسين مشتي سوال درگير فكرم

 و ميشااد روانه سااویم زودي به هم روسااتا دیگر هياهالي هاي پرسااش جواب
 ....برسيد دادم به که نبود هم بي بي دیگر شاید

 ....ساخت باید بي بي کنم کار چه-
 ....خوردم بودم ریخته که خوشروگي چاي از مقداري

 ..نميره سر حوصلتم من کنار زمين سر بياي ميتوني بخواي اگر-
 ... زدم لبخندي

 ميشه؟؟؟ جدي-
 نه؟؟؟ که چرا حتما

 
سيد پایان به شب شتي و بي بي هاي تعریف با ر سين م ستپختم از ح  من و د
 اختماند تشك روي را کارم همه آن از خسته تن فردا براي نبودنم بيكار از راضي

 ....رفتم خواب به و
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 سر و بودم مشغول گندمش  زمين داخل بي بي دست کنار که ميشد ماهي یك

 .... بودم کرده گرم را خودم
 .... داشت لذت بسيار برایم و بودم گرفتنه یاد کشاورزي بي بي کنار

 بریده را امانم ساارگيجه صاابح از هم من بود سااختي کار ها گندم کردن هرس
 ....بود

 ......را اميرسام بي زندگي بودم کرده تمرین خوب چه و 
شمان رفتن سياه که شد چه نميدانم شتم به داس که شد با ث چ  تا بخورد انگ

 ...دردستم گندم به
 .... گرفتم را ميكرد فوران خون که را انگشتم و کردم رها را داس
 ....نفهميدم چيزي دیگر و  شد سياه چشمان پيش دنيا

 تا من و ميچكيد قطره قطره که ساارمي به شاادم خيره و کردم باز را چشاامانم
 ....ميدیدمش

 .....برگردم سمتش به شد با ث بي بي صداي
 ميشي ضعيف اینجور نميخوري چيزي بس از یهو شد چي مادر بميرم الهي-

 ....کردي چيكار انگشتت با ببين
 اي چهب جاي به دارد دوستم مادرانه ميدانستم که بي بي به زدم جاني بي لبخند

 ....داشت را داشتنش آرزوي و نداشت وقت هيچ که
 ....خوبم بي بي نيست چيزي-

 .... کرد نگاهم چپكي
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 انگشتت؟؟؟؟؟ خورد بخيه تا شش همين براي-
 ....بود بریده را امانم که دردي از فشردم لب

 ....شدم جا به جا کمي شد وارد که دکتر
 ؟؟؟؟ خانوم بهتري-

 .... دادم تكان سري
 بودم؟؟؟؟...  نبودم که بهتر

 ....کرد تزریق سرمم داخل آمپولي
 ..... باشي سالمتيت مراقليب بيشتر باید دیگه شما -

 .... باهاته شكمتم تو کوچولوي ني ني مسئوليت که نيستي تنها خودت
 .... ایستاد زمان
 ... ذهنم
 .... مغزم

 ....ایستاد دنيایم
 ..... چه یعني

 .... دوباره کردم هجي خودم پيش را حرفش
 ؟؟؟ ني ني

 من؟؟؟ شكم داخل
 ....اما فكرم کشاندو سمتش به را نگاهم بي بي کشيدن کل

 ....شنيدم که خبري از ميكوبيد قلبم
 .... من

 ....بطنم در جنيني با
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 ... نميخواست مرا که همسري با
 .... هم را اش بچه

 ....نداشت ازمن اي بچه که کرد شكر خدارا خودش
 .... را نخواستنمان هست یادم

 ....کشيدم شكمم روي دستي
 ... ام بچه و من

 ،....نيستم تنها دیگر
 
 امدهني هنوز کود  براي ميكشاايد نقشااه و ميزد حرف یكریز که بي بي کمك به
 .....آمدم پایين تخت از ام

 ....کرد مرتب و گذاشت روسري داخل را موهایم
ست نميزارم بعد به حاال از- سفند باید مادر بزني سفيد و سياه به د  ربونيق گو

 .....شكرت خدایا وایيي نميشناسه پا سراز بگم حسين مشتي به کنيم
 .... ذوقش و شوق به زدم لبخندي

 .....بودند گرفته برایم را پدرومادرم جاي حسين مشتي و بي بي  مدت این در
 به و شاادیم بود مكانيك کن رویي به رو ي همسااایه اصااغر اوس پيكان سااوار
 ..... رفتيم خانه سمت

 ....بود شده همراه بي بي با بود فهميده هم مشتي که حاال
 .... ميخواست خلوت کمي دلم

 .... تنهایي از دهد نجات را تنها حواي تا آمده که وکودکي خودم با خلوت
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 .....کرد جمعمم حواس حسين مشتي صداي
 زینا ميشااه خوشااحال دنبالتون بياد آقا بزنيم زنگ رساايدیم دخترم راسااتي-

 ....خبر
 ....شدم مشتي دهان به خيره زده وحشت و شكمم روي گذاشتم دست

 ..... است شكراب ميانمان اند برده بو که ميدانستم
 ....زدم پوزخندي

 ....بود شكراب فقط ميانمان کاش اي
 دیگه کس لطفا ميكنم خواهش ازتون فعال نكنيد کارو این لطفا حسين مشتي-

 ....نفهمه روستا تو هم اي
 ....چشمانم به دوخت را نگاهش نگران بي بي
 ؟؟؟؟ مادر چي یعني-

 .... نكنه....  نكنه
 ؟؟؟؟؟ ببري ازبين و بچت ميخواي نكرده خدایي

 .... زدم لبخندي
 .... جان بي بي حرفيه چه این نه-

 ....ندونه کسي فعال ميخوام فقط
 .... فشرد را دستم و کرد سكوت
 ....کردم خداحافظي آقا اصغر از و رسيدیم

 ....باشه مبارکت جان دختر خداحافظ-
 ....بداند چيزي کسي نباید بود فهميده کنم فكر و کردم تبسمي
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 ....کشيد را دستم بي بي که بودیم حياط ميان
 ....بود نگران نگاهش هم هنوز

  چي؟؟؟ که باالخره جان حوا-
 ... ميفهمن وهمه باال مياد شكمت دیگه دوماه یكي
 هان؟؟؟؟؟ بزاري خبر بي ازهم  رو بچه و پدر ميخواي نكنه

 ؟؟؟؟ مادر نميگي چيزي خانوادت به چرا اصال
 ... رفته و گذاشته اینجا تورو دوماهه نزدیك آقا که چي یعني

 گریه شاابا خونه تو و کني هرس و بكاري گندم من دساات کنار ميخواي کي تا
 ؟؟؟؟ کني
 هاتو؟؟؟؟ گریه صداي نميشنوم کردي فكر

 
 .... بود مادرانه نگاهش

 ....هم هایش گالیه
 .... گذاشتم دستش روي را دیگرم دست

 .... داد ادامه توجه بي
 .... مادر که بزاري دوش رو تنها مشكالتتو ي همه نميتوني تو

شه کنارت شوهرتم باید  يپادرميون و شوهریه و زن د واي یه گفتيم ما حاال با
 که شااوخي درميونه بچه یه پاي االن موضااوع اصاال داره فرق حاال اما نكردیم
 .....نيست

 .... فشردم لب
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 .... را چيز همه ميفهميد باید بي بي شاید
 ....باید را نخواستنمان ميدانست باید اما ميشكست غرورم

 درسااات حياط وسااط بزنيم حرف من اتاق تو بيا بي بي درسااات حرفاتون-
 ....نيست

 .... بردم داخل را بي بي
 ....ادمد تكيه راحتم ترکمن پشتي به و گذاشتم دستش کنار را چاي داغ فنجان

 .... ميداد ام دلهره از خبر بود قالب درهم که انگشتهایم
ستش- سام و من را شه براي اومدم من بي بي شدیم جدا ازهم  امير  اینجا همي

 .... و کنم زندگي
 ... هم خونوادم به راج 

 ....دارم دوري و خلوت به احتياج کمي راستش
 ...طاقت بي و بود  جول هميشه مثل

 .... زد صورتش تو
 آقا؟؟؟؟ از گرفتي طالق تو ؟؟؟ چي یعني-

 هک هرچه گفتم و کردم پهن بي بي براي را دلم ساافره و گذاشااتم برهم چشاام
 ....بود

 ..... گفتم نفهميدنها و خطاها اجبارها از
 .... نخواستنمان از گفتم
 نای از شااود منفجر ميخواساات که دلي کردم خالي و بي بي براي گفتم را همه
 ....شده تلنبار هم روي غم همه
 ...بودم کرده پيدا شنيدن براي گوشي که خوب چه
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 .... کردم سا ت به نگاهي شد تمام که حرفهایم
 ....بودم کرده هایم حرف معطل را بي بي که بود سا ت سه

 ...گرفت را دستم و سترد را اشكش چارقدش ي گوشه با
 .... ندیدي که زخما چه مادر برات بميرم-

 .... مادرت ميشم خودم حاال از نخور غصه
 متمقس و باشم داشته تو مثل گل دست یه هميشه داشتم آرزو که برسر خا  من

 ....نشد
 ....نباش هيچي نگران دخترم ميارم دنيا به و بچت خودم

 .... باشه داشته هواتو ميگم هم مشتي به
 ...زدم لبخندي

 .... داشت دوستم بازهم و فهميد را خطاهایم که خوب چه
 ..... بودنم کار*گ*ن*ا*ه* نياورد برویم که خوب چه

 ميدادم پس تاوان هم حاال و ممنو ه سرخ سيب به بودم زده گاز من حال هر به
.... 
 .... ام بچه اما

 .... دهد پس تاوان گذاشت نخواهم هرگز را ام بچه
 ....بچشد را نشدن خواسته طعم که نميگزاشتم

 .....نميچشاندم طفلكم به را خانوادگي ي ه مسخر رسوم تلخ طعم من
 .... لغزاندم شكمم روي را دستم

 .... بياي بار ضعيف من مثل نميزارم ماماني مراقبتم من
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 .... نميزارم تنهات هيچوقت
 
 .... ندیدم رویم به رو دیگر را بي بي آمدم که خودم به

 .... بود گذاشته تنهایم حرف بي
 .... دارم نياز خلوت به کرده درکم که خوب چه

 .... کردم فكر و نشستم همانجا ها سا ت
 .... بياید دنيا بود قرار اي بچه به
 .. نبود که اميرسامي به
 ،،.. بودم مانده تنها که مني و
 ....بياید دنيا به اینجا ام بچه بود قرار که امكانات بي روستایي و

 .... بود ام شناسنامه در اسمي تنها اگر حتي ميخواستم را اميرسام من
 .... مرا نميخواست اگر حتي ميخواستمش

 ....اش خواسته به ميماندم پس
 با ث که همان آوردم مي دنيا به همينجا را ایرانمهر خاندان وارث و ميماندم

 ....شد دارش زن پدر و من شدن وصل
 .... شوم دوم زن شد با ث که همان
 .... را  شق بفهمم و شوم  اشق شد با ث که همان

 .. ميكرد رشد من بطن در که بود جنيني خاطر به اینها ي همه
 .... کردم خطا من و شد آواره اميلي
 ..دوباره شدم تنها و شدم پدرش  اشق
 .... رفت اميلي سمت به فكرم
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 ؟؟؟؟....داشت اش شماسنامه در را اسمش هم هنوز سام امير یعني
 بود؟؟؟؟ دوم زن من هنوز یعني
 ؟؟؟؟ اش فرنگي زن کنار باشد برگشته نكند

 ....کشيدم صورتم به دستي کالفه و شدم زده وحشت
 .... پریدم ازجا شد کوبيده که در
 .... بي بي روي به کردم باز را در
 ....نداشت کارم کسي که بي بي جز به

 ....گرفت جلویم را داغ سنگك نان و ترشي و قاسمي ميرزا سيني
 

 ....بود کرده مدهوشم کبابي بادنجان و سير بوي
 .... را چيزم همه ميدانست دیگر که زني روي به نشاندم لبخند

 ...  اليه که بوش جون بي بي ممنونم-
 ... نكنه درد دستتون

 .... بخوره بهم حالت سير بوي از و کني ویار نكنه بودم نگران خداروشكر-
 مادر؟؟؟ نداري تهوع حالت ببينم

 .... کشيدم ام چانه به دستي
 ویار؟؟؟؟-
 ... ندارم تهوع حالت جون بي بي واال نه

 .... خندید
 ....نيستي حامله بد خداروشكر-
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 ... شد گرد چشمانم
 ميدانست؟؟؟؟ کجا از را اطال ات همه این نميشد حامله که او

 ....آورد مي دنيا به را ام بچه خودش بود گفته که آمد یادم
 .... کرد اخمي بي بي
   دختر اونور برو-

 .... داشته نگه در جلو پا لنگه یه پيرزنو زن من  زده خشكش کن نگاه
 ..تو بيام بزار کنار برو

 .... را خودم کشيدم کنار زده هول
 ... تو بياین جون بي بي ببخش واي اي

 ....بفرمایيد
 .... گذاشت زمين روي را غذا سيني

 ...دربياریم تنهایي از همو بيام نميادگفتم و شب شهر رفته مشتي-
 .... گرفتم را دستش

 .... بي بي کردي خوب-
 ....دیگه بپزي غذا نميخواد  مادر ميارم غذا برات بعد به ازین

 .... زدم لبخندي
ست هم رو غذا همين  بيام نميتونم که زمين سر دیگه  جون بي بي نه-  نمنك د

 ....ميشم دیوونه
 .... دارم فكرایي یه برات بشين بيا-

 .... نشستم کنارش
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 اخد به بشااو روسااتا معلم و بيا شااي موندگار اینجا قراره که حاال مادر ميگم-
 ....تينيس بيكارم ميبري قوابي به توام ميگيرن یامون هم ها بچه این داره قواب

 ؟؟؟ هان
 چيه؟؟؟ نظرت

 ....کشيدم اشاره انگشت با را ابرویم دم
 ... داره مسئوليت اما نباشم بيكار دارم دوست بي بي بگم چي واال-

ست که الكي  صالحيت که من تازه داره اداري فنگ و دنگ کلي شدن معلم ني
 ....  ندارم تحصيلي

 .... ابرویش ميان انداخت چين
 چي؟؟؟ اداریه کار-

سالم کالس سر بگوبيان هم ها بچه به سرکالس برو  اآق هم دیگرو کاراي آخر
 ....ميكنه درست حدادي

 ؟؟؟؟ کيه حدادي آقا-
ست ارباب برادر ستا ستش رو سه شده پيدا یكي بدونه ميره خير به د  درسهم وا
 ....ميكنه جور و جفت رو کارا

 ... خاراندم را ام چانه
 ....نبود هم فكري بد....  مدرسه معلم

 
 .... کردم تميزش و کشيدم ظرفم کف تازه نان از اي را لقمه

 ....بود شده سختم هم کشيدن نفس سيري شدت از
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 .... هميشه مثل بود  الي جون بي بي نكنه درد دستت-
 .... نشست ام شده تميز و خالي ظرف روي بي بي خندان نگاه

 ....جانت نوش مادر باشه جونت به ماشالله-
 ...شدم خيره ترشي ظرف به و جویدم را لبم پوست

 ... ميترکم ماه نه سر برم پيش همينجور بي بي ميگم-
 ..... ابرویش دو ميان نشاند اخمي

شمم تخته به بزنم ؟؟؟؟ چيه حرفا این- س اي ترکه و بلند قد پات کف چ  تيه
 ....بشم فدات بخوري زیاد بایدم زونفري لالن

 .... برداشتم ترشي ظرف از کلمي و مهربانيش به زدم لبخندي
 ... ارباب برادر آقاي این با بریم فردا بي بي ميگم-

  ؟؟؟؟ بود کي
 ....بزنيم حرف حدادي آهان

 .... کرد جم  را سفره و گذاشت پایم جلوي را ترشي
 .... مادر بریم-

 .....نيست استخاره هيچ حاجت خير کار در
 .....انداختم هم کنار را بي بي و خودم جایم و زدم لبخندي

 .... ميچسبه حسابي خواب پر شكم این با خوردما خيلي جون بي بي ميگم-
 ....تنهایم و کوچك قلب به داد هدیه را دنيا اش مادرانه لبخند
 که گذشاات چقدر نميدانم.... را موهایم کرد نوازش و نشااساات ساارم باالي

 .... اما شد سنگين چشمانم
 .... بي بي مهرباني از بود شده سبك دلم
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 ..... ندارم یاد به اصال را بودم خوابيده نوازش با که باري آخرین
 .... که هم شاید
 ....برایم شبي همچين نبوده

 .... آرامش از پر
 ..... آنشب ميداد محبت طعم

 
 .... ماليدم را چشمانم و بلندشدم خواب از بي بي غرغر با

 ....بود کرده پر تازه نان و داغ چاي  طر را خانه و بود پهن اش صبحانه ي سفره
 .... داشت کار شهر حسين مشتي که خوب چه
 .... بودنش بود خوب چه
 ....نبودم تنها که خوب چه

 ....کرد جمعم حواس بي بي صداي
 ؟؟؟؟ چته تو دختر واي-

 ... من به زدي زل لبخند با پاشدي دوسا ته که  اینم شدنت بيدار از اون
 .... یدم*ب*و*س* را صورتش و خندیدم

 ....ميكردم چيكار نبودي بي بي بشم فدات-
 ....کند پر را استكانم تا برداشت سماور روي از را قوري و انداخت نگاهي نيم

 .... مادر خدا شكر-
 بریم؟؟؟؟؟ کي خب-

 .... گذاشت راجلویم چاي استكان
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 ،،.. رفتيم و بخوري-
 .... گرفتم دوش و کشيدم سر را چاي سری 

 .... ایستادم أینه جلوي حرصله با
 ..... ميخواست شدن زیبا دلم اميرسام از بعد بار اولين براي
 .....ميخواست بودن مهم

 ..... شاید
 ......ميخواست شدن دیده شاید

 ......چكاند چشمانم از اشكي اميرسام یاد
 .....را مزاحم اشك زدم پس

شكي مانتوي سري با را رنگم کرم شلوار و رنگ زر شكي گرم رو  آماده را ام زر
 ..... گذاشتم تخت روي و کرد

 .....گذاشتم ستش چرم کيف با را رنگم کرم سانتي سه پاشنه کفش
 .... کشيدم چشمم پلك روي نازکي خط

 ......زدم را کمرنگي را ریمل و رژ
 ......را آرایشم کرد تكميل هم ام گونه رژ

 .....بود نشسته منتظر که آماده و حاضر بي بي به رسيدم و پوشيدم لباس
 ....مكانيك آقا اصغر ماشين همان با هم با شدیم همراه

 .....گذاشت باز را دهانم رویم به رو سفيدرنگ  مارت
 .....بود بعيد روستایي همچين از و بود رویم به رو که قصري به زدم زل

 ...... شدیم وارد و گرفتم نفس
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 .....بودم گرفته ضرب ميزند برق تميزي از که هایي سراميك روي پایم با
 ..... حدادي آقاي منتظر

 ..... سمتش به برگردانم را سرم شد با ث جذابي العاده فوق صداي
 ارفتع و بود ایستاده رویم جلوي تيپي خوش العاده فوق و ساله سي جوان مرد

 .....بنشيم که ميكرد
 .....آمدید خوش خانم بفرمایيد-
 .... ماند باز دهانم من و

صورم ستاها ارباب از ت  و بددهني که بودند سيبيلویي و گنده شكم مردان رو
 .....بود  ادتشان بداخالقي

ما مام جنتلمن حاال ا ياري ت باب  نوان به    تا ار تاده رویم پيش روساا  ایساا
 .....بود

 ....نوشيدم آلبالویم شربت از اي جر ه
 ...مکني صحبت روستا ي مدرسه به راج  تا رسيدم خدمتتون قربان راستش

 .....ميشد پيدایش داشت کم کم محكم و قوي حواي همان که بود خوب
 ....داد گوش حرفهایم به و انداخت پا روي پا
 
 

 .....بگيرم جواب تا شدم اش خيره شد تمام که صحبتم
 ....کرد شروع و درهم کرد قفل را دستانش
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ستش- سي که خوبه خيلي را  نمم بده درس ها بچه به تا شده پيدا شما مثل ک
 ور ها کالس آبان از انشالله گذشت که مهر ميدم انجام بربياد دستم از هرکاري

 .... کنيم شروع
سم ست ها امتحان و شما صالحيت و کارها به حوا  آموزش شهر ميرم فردا ه
 هب ميكنيد کمك ینكه از ممنون و نباشاايد نگران ميدم انجام رو  ا کار پرورش

 ....روستا این
 .... رفتم بيرون در از و گفتم اي اجازه با و کردم تشكر و فشردم لب

 .... چندوقت این طي بار اولين براي بودم خودم از راضي
 ..... بودم مطمئن بودنش درست از که دهم انجام کاري توانستم باالخره

 ..... رفتم خانه
 .....ميشد شروع کالسهایم آینده ي هفته و داشتم دادن انجام براي کار کلي
 .... من

 .... شدم معلم
 .... چلندر روستاي معلم
 .... اما نباشد کردني باور شاید

 .... من
 .... خطاکار حواي
 .... گرفتم پيش را درستي راه و دارم بطنم در جنيني

 ...... باشم مفيد خودم براي توانستم هم من
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 ماه هفت از بعد حاال که شكمم به دستي و بستم سرم روي زیبایم محلي شال
 ..... کشيدم بود شده برآمده کمي
 .....زد لگدي کوچكم پسر

 ....دنيا هاي خوشي تمام وسعت به زدم لبخندي
 ؟؟؟؟ شدي بيدار ماماني بخير صبحت-

 .....دوستات پيش ميریم داریم بشم فدات
 ..... مهربان ي حوا همان بودم شده که بود ماهي چند

 .... ساده و خوب حواي همان
 ....نه که قبل ي حوا همان

 .... داشت دردلش را اميرسام هواي ها روز این حوا
 .... بودنش آرزوي

 .... بود شده  ادتم وجودش  طر
 .....بود شده وجودم از اي تكه انگار داشتنش دوباره آرزوي

 .... تنم از  ضوي
 ....چكيد پلكم از قطره افتادم هایم داده دست از یاد که هميشه مثل

 .... برداشتم را کيفم و کشيدم  ميقي نفس
 ..... بود شده شروع دیگري روز بازهم
 .... ميگذراندم روستا مهربان و ساده هاي بچه با را روزم بازهم
 ....ميشد پر دروجودم بودن  حس بازهم
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ست را کارهایم بود داده قول که همانطور حدادي آقاي  بود ماهي چند کردو در
 ....روستا معلم بودم شده که
 ....بودند شده ام خانواده همگي کوچك روستاي این مردم و

 .....بود دریا وسعت به دلشان
 ..نبودم ایرانمهر خانم اینجا که خوب چقدر

 ....اینجا من
 .... بودم معلم خانم

ثل بازهم که رفتم بيرون در از و گفتم اللهي بساام  ار مچم بي بي هميشاااه م
 ....گرفت

 خانوم؟؟؟؟؟ حوا ميري داري صبحانه بي باز-
 .... خندیدم

 ....ندارم ميل خدا به دیره جون بي بي سالم-
 .... نشاند اخمي

 ؟؟؟؟ چي که یعني-
 نداره؟؟؟؟؟ اشتها حامله زن
 .... بنداز خودت به نگاه یه

 ....نداره تنش و گوشت پرده یه ماهه هفت زن
يا يااینو... ب ج به که دونفري االن تو ميگم هرچي بخور راه تو بگير ب  تخر

 ....نميره
 ... راگرفتم لقمه و کاشتم اي ه*ب*و*س* اش گونه روي و خندیدم

 ... دادم تكان دستي
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 .... بي بي خداحفظ-
 .... آمدم بيرون در از و
 
 و درد ودکمک با و رفتم پياده را مدرسه تا طوالني نسبتا مسير هميشگي  ادت به

 .....کردم دل
 

 ....زدم تخته روي را بود دستم که نازکي و بلند کش خط
 ..... ساکت ها بچه-

 .....ببينم کن حل رو مسئله این بيا جان امير لي
 ......چشم...  اجازه خانم-

 ....روستایي کودکان این مهرباني و سادگي از زدم لبخندي
 کالس داخل بود کرده نگرانم  چشاامش زیاد ضااعيفي که کوچولو محمد که

 ....دوید
 ....اجازه خانم....  خانم-
 ...دیدنتون اومدن گنده ماشين یه با خوشتيپه خيلي که آقایي یه

 ... انداخت پایين را سرش 
 ....آشنایي نا این از کردم اخمي
 ...انداخت پایين را سرش محمد

 ....نميده  رق بوي بابا حيدر  ين ميده خوبي بوي انقدرم تازه-
 ....زدند خنده زیر کالس ي همه و
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 ....زدم ميز روي
 .... ساکت بسه-

 ....شماها اونوقت ميكشه زحمت انقد شماها براي بابا حيدر
 .... انداختند پایين را سرشان ساکت همه

 ....اومدم بگو برو محمد خب خيلي
باس روي دسااتي بایي محلي ل ته برایم جان بي بي تازگي به که زی  ودب دوخ
 .... کشيدم

 .... رفتم بيرون در از
 ....شدم خشك سرجایم زده شو  رویم به رو  دیدن با

 .... چكيد اشكم
 ... شكمم روي بودند خيره که چشماني شدم خيره

 ....ادمگش ي شليته زیر کنم پنهانش کردم سعي و گذاشتم شكمم روي را دستم
 .....محمد-

 .....گرفت درآغوشم و آمد سمتم به و نياورد طاقت محمد
 صورتم به چشمانم و شكم ميان نگاهش تعجب با ام برآمده شكم احساس با

 .... چرخيد
 تو؟؟؟؟؟ حوا

 ....مرا کشيد آغوش به دوباره
 خواهري؟؟؟؟ ميترکه دوریت از من دل نگفتي-

 ؟؟؟؟ حوا ميشيم نگرانت ماهمه نگفتي
 ...شدم جدا آغوشش از زده شو 
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 ....بودند ایستاده دور و ميریختند اشك همگي که شدم اي خانواده به خيرخ و
 ... بابایي و مادرجون

 ..... مونا و جان خاله
 .... گرفتم آغوش در باهم را همگي کردم پرواز سمتشان به

 .... شد کشيده دامنم کنار
 ....بود اولي کالس کوچولوي مریم

 ميكنين؟؟؟؟ گریه چرا معلم خانوم-
 .... شدم جدا گرمشان مهرو پر آغوش از
 يلهتعط کالس بگو بودم سارشاون که پنجميا کالس به برو جونم مریم هيچي-

.... 
 باشه؟؟ خونه برید خودتونم

 .....دهد خبر دوستانش به را شدنشان تعطيل که رفت ذوق با و داد تكان سري
 .... رفتيم ام خانه سمت به و شدم ام خانواده همراه

 .... حرف بي
 

 .....بودند من وضعيت شو  در همه
 .....ميشكست را ماشين سكوت جون مادر هق هق صداي تنها

 
 گریه و ماندند واج و هاج همه ام خانه دیدن با  چرا نميدانم رسيدیم که خانه به
 ....گرفت شدت جان مادر ي
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 .... کردم باز را در و دادم باال ابرویي
 ....بفرمایيد-

 ....کرد باز دهان محمد
 ....اینجا..... حوا-

 ..... بود گرفته حرصم ماتشان  هاي ازچهره
 .....شوند ام خانه وارد نميگرفت دلشان و بودند آمده سراغم ماه هفت از بعد

 شکف بابایي که دیدم چشاامم ي گوشااه با و کردم آویزان تنم کنار را دسااتهایم
 .....درميآورد را هایش

 .... داخل بياید نيستيد مجبور نمياد خوشتون اگه-
 .....شد تلخ کامم  لحنم و کالم زهر از هم خودم

 کردند رهایم خدا امان به که اي خانواده از بود گرفته دنيا تمام ي اندازه به دلم
.... 

 ....ماندند ساکت و کردند اجبار که ازدواجم زمان
 .... داشتند دغدغه همه هایم تنهایي زمان
 ؟؟؟؟؟؟....  بوداصال که حوا
 ؟؟؟؟؟.... بود زبان به هایشان دخترم دخترم فقط

 ؟؟؟؟؟؟؟.....چه محمد هاي گفتن خواهرم
 ؟؟؟؟؟؟؟.....بدانند اصال اینكه بدون بودم حامله ماهه هفت و داشتند دوستم

 .... شوند داخل و دراورند را هایشان کفش تا فشردم لب
 ...ميكشيد خط ا صابم روي جان مادر ي گریه

 .....مادر بميرم الهي_



wWw.Roman4u.iR  ٤66 

 

 ؟؟؟؟ اینجا کشيدي چي
 .....کوره دهات از ميشي خالص دیگه خودم با ميبرمت

 ....شد باز بودم زده لبم به که مهري
 دهات؟؟؟؟ کدوم جون مادر-

یت بهم و کردن قبول منو ودل جون با مردمش که جایي همون  همون دادن هو
 ....گرفتيد ازم شما که چيزي

يد و پشااتم وقت هيچ يد فقط باشاام محكم ندادید یادم نگرفت  دل هب دل گفت
 .....بده زندگيت

 ؟؟؟؟؟ کردم التماستون یادتونه
 .... زدم جيغ

 یادتونه؟؟؟؟؟-
 آب هرروز دارم وميدیدین دادم زندگيم دل به دل و شاادم  اشااق که موق  اون  

  چيه؟؟؟؟ پرسيدین  ميشم
 چيه؟؟؟؟ دردت

 
 یعني؟؟؟؟ بود همين معيارتون

 ؟؟؟؟ داره زن نيست مهم و ميرسه دهنش به دستش که اميرسامي
 گرفتيد؟؟؟ ندید التماسامو ميرسيد دهنش به دستش چون
 واستون؟؟؟؟ شده خالصه چيزا این تو چي همه
 ؟؟؟؟؟ ميگيرین دماغتونو خونم تو اومدن وقت و اومدین ماه هفت بعد
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 .... همه از بریدم مونا به گفتم پيش ماه6 که من
 نگفتم؟؟؟؟

 ....نشد کم صدایم غم از اما آمد پایين صدایم تن
 نگفتم؟؟؟؟ هان؟؟؟؟-

 .....ميكنيد مسخره زندگيمو خونه و اومدید ماه هفت بعد
 ؟؟؟ رو غمم حتي نپرسيدید و اومدید ماه هفت بعد
 ....کردید مواخذه و پرسيدید فقط

 نيست؟؟؟؟؟ که شوهري و اومدم باال شكم از پرسيدید اصال
 .... زدم هق و سرجایم نشستم

 .....بود کرده سرباز که هایم دلخوري تمام به زدم هق
 ....گرفت را هایم شانه و آمد نزدیكم محمد

 .... خواهري ميدونم کردم اشتباه حوا
 .....ميگردم دنبالت که ماه شيش خدا خداوندي به اما

ستم آخر و اميرسامم دنبال که ماهه شيش  اتوج و بزنم حرف باهاش تلفني تون
 .... کردم پيدا

 ....فشردم آغوشش در محكم
 .... خواهر ببخش_

 .... گذاشتم تنهات شدم غافل ازت
 ..... منو ببخش

 .....چكيد اشكش
 ....ببخش برادرتو....  ببخش-
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 ....انداختم آغوشش در را خودم
 .... داشتم نياز امن آغوش یك به دنيا تمام وسعت به

 .....محمد ي برادرانه آغوش از بهتر چه
 .... بودم آغوشش در که حاال
 ....کردم در  را فاجعه  مق

 .... بودم محبت ي تشنه من
 .... بي بي هاي مادرانه از فارغ محبتي

 ....شد پر هایم تنهایي که خوب چه
 .....هارا تنهایي این دربياورند دلم از تا بودند آمده که خوب چه

 
 .... بود پر همه از قلبم
 تنهایي تمام ام زندگي وفایان بي آغوش در و گرفتم آغوش در را یكشاااان یك

 ....زدم هق را ام ماهه چند هاي
 .... را خطایم نگفتم اما هایم تنهایي از کردم تعریف
 هب زبانم و ميتپد برایش قلبم هم هنوز که شااوهري شااوهرم مهري بي از نگفتم
 ....گفت نخواستنش از دروغ
 ....نيست زندگيم در دیگر راکه اميرسامي نميخواستم که گفتم

 ....کردم باز دروغ به زبان بازهم
 تو ي بچه از لطفا لطفا و ميشاايم جدا ازهم اميرسااام و من زودي به راسااتش-

 .... نگيد بهش چيزي من شكم
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 ....کشيدم شكمم روي دستي
 باشه نهبدو چيزي کسي نميخوام ميگيرتش از بفهمه اگر منه اميد تمام بچه این 

 ؟؟؟
 ....  بود تاثر همه نگاه در

 ....امروز ي شده تنها حواي براي ترحم شایدهم
 ....بودند ام خيره

 ....گفت زبانش بر بود زده سكوت مهر االن تا که بابایي
 .... بگي سام امير به باید تو اشتباه راه این بابا حوا-

 ...حقشه این
 .... سرید ام گونه روي از بود زده حلقه چشمم در اشكي

 ؟؟؟؟ شد چي مدت این تمام تو من حق بابایي-
 بابا؟؟؟؟ اینه من حق

 ......گذاشت دستم روي دست زده هول خاله
 ....درنيارید رو حامله زن اشك اینقدر توروخدا بابا-

 .... زد ه*ب*و*س* سرم روي
 .... دخترم نميگه اميرسام به چيزي هيچكس بگي تو هرچي حوا باشه

 ....ميفهمه باالخره که طالق براي اما
 ....دروغم از بردم دندان زیر لب
 .... جون خاله ميكنم کاري یه اونو

ستي نكند گریه تا دهند مي باج که اي ساله پنج ي بچه مانند و  تمصور روي د
 ....بگي تو هرچي خاله باشه کشيد
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 نه؟؟؟ مگه نميگيم هيچي ما کرد بقيه به رو و
 ... کردند قبول و دادند تكان سري نارضایتي با همه

 .... پراندم جا از در صداي
 ....بود ایستاده در پشت بزرگي سيني با بي بي

 ....ب بي سالم
 ....مادر شكست دستم حوا کن کمك-
 ....را سيني گذاشتيم زمين روي کمكش به
 ....کشاند طرفش به را نگاهم بي بي صداي و کردم نگاه غذا سيني به

 .... کني درست شام سختته و اومدن خونوادت گفتم جون مادر
 .... کرد همگي به رو

 ... اومدید خوش خيلي ناقابله
 .... شدند بي بي رفتن شدید مخالف و کردن  ليك سال  بي بي با همه

 رمگ را دلم که اش پوسااتي هایزیر مهرباني این بابت یدم*ب*و*س*را بي بي
 ...ميكرد

 ... کنم صدا رو بابا مشتي ميرم بي بي بمون همينجا-
  

 بودم دلتنگشاااان بود ماهها که اي خانواده و مهربانم  زیز دو کنار در شاااام
 ....گذشت

 
 .... اندم نتيجه بي برگشتنم براي اصرارشان  ي وهمه همه بودند کرده رفتن  زم
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 ... گرفت آغوشم در جون مادر
 ....اینجا ميمونم زایمانت تا من مادر پس

 .... خندیدم
 .... برسيد زندگيتون به بابایيه پيش شما جاي جون مادر نه

 .... مواظبه و کنارمه واقعا بي بي
 ...کرد مادرجون به رو بي بي
 ....راحت خيالتون-

 .... مراقبم چشمام مثل خودمه ي نداشته دختر حوا
 ....راحت خيالتان

 ....ميسپارمتان خدا به
 .... کشيدند آغوشك در هردو محمد و مونا

 .... لبم به آوود لبخند  گوشم در محمد نجواي و
 ....مينشيند لب روي قلب ته از برادر ي برادرانه از که هاي لبخند همان از
 .... ها باشه فسقل و خودت به حواست-

 .... دیگه هست بهت حواسم
 .... بود  الي برایم بابایي آغوش و خاله و مونا ي هب*و*س**

 
 ...دادم تكان دست و زدم لبخندي

 ......کردم خالي سرشان پست را آب ي کاسه و
 ....بود کرده خوب کمي را حالم بودنشان
 .... هایم نشدن توبيخ از بودم متعجب
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 .... طالق براي
 .... نداشت پدري حاال از که جنيني داشتن نگه براي

 ....شدن سرزنش براي ندارم ظرفيت بودند فهميده شاید....شاید یا
 ..... کردند سكوت که بود خوب چه

 
 ....بود خرابه جون مادر قول به که اي خانه به برگشتم

 .... کشيدم دراز تشكم روي
 .... کردم نوازش را کوچم پسر

 قيرانهف و کوچيك شاید که نيست مهم پسرکم آرامشه از دنييایي ما براي اینجا-
 .... است

 .... هست  شق دنيا ویه تميزه جاش به
 .... بي بي  شق

 ..... حسين مشتي
چه تا هاي ب يا به کود  براي نوبتي هرشاااب که روساا مده دن يا  خوراکي ام ن

 .....ميچسباندند شكمم به سا تي را گوششان و مياورندند
 .... برایم بودند آرامش و  شق خود آدمها این ي همه

 ..... سردرگم حواي به دادند هویت که کساني
 .... محبتشان با دادند آرامش

 ....بود خورده جوش روستا این با ام پي و رگ
 .... بروم ام خانواده همراه به ميتوانستم چطور
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 ....اینجاست من ي خانه
 .... هينجا

 .... حسين مشتي و بي بي کنار
 .... دارم را شوهرم تنها که همينجاست

 ....گرفت جان لبم روي تلخي پوزخند
 .... کجاست که محمد از نپرسم بود سخت

 .... کند صحبت توانسته تلفني تنها که آمریكا برگشته حتما
 .... شد مشت هایم دست
 .... شد مچاله احساسم و قلب
 ؟؟؟؟ اش فرنگي همسر کنار باشد برگشته نكند....  نكند
 .... دادم فرو را بغضم و فشردم لب

 .... حوا بي زندگي با باش خوش-
 .... راحتي اینكه مثل

 .... خوشحالي
 ....خوشبختي

 .....قلبم در تو یاد با دنيا ي گوشه این منهم
 .... خوشحالم بطنم در تو وجود از اي تكه و 

 .... ام راضي فرستادي مرا که گاهي تبعيد در ميخندم
 .....  شق و دارم آرامش

 .... قلبم در است یادي تنها تو من سهم حاال و
 .... من براي توراهم خوانده تو مال مرا کاغذ سفيدي روي که جوهري و
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 ....شده ام شناسنامه از شده سياه دوسانت همان تو از من سهم
 .... تو براي تمامم من
 .....تو؟ اما

 ..... نميدانم
 ...... من اشك از شود خيس هرشب بود  ادتش که بالشتي روي چكيد اشكم
 روسااتا کوچك هاي بچه وقف را خود تمام من و ميگذشاات هم پشاات روزها
 .... بودم کرده

 مثل قلبم در که  شااقي و دارم بطن در پدر بدون کودکي آرم یاد به تر کم تا
 ....ميبرد بينم از ذره ذره زهري

 .... بود جانم آرام ام خانواده گاه بي و گاه هاي دیدار و ها تماس تنها
 ازکوه تر محكم و نبرد یاد از را هایش برادرانه دیگر که محمدي خصااوص به

 ....بود کنارم
 .... مونا پوستي زیر هاي خواهرانه و
 ....ميداد مزه دندانم زیر شيرینش طعم که بي بي هاي مادارنه و
 

 ..... زدم جيغ توانم تمام با و کشاندم در سمت به را  رقم از خيس تن
  بيييييييييي بي-

 ..... زد بيرون اتاق از هراسان بي بي
 کرده بيدارش ممكن صااداي بدترین با من و بود نكرده طلوع خورشاايد هنوز
 .... بودم
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 ... نداشتم اي چاره
 .... بود بریده را امانم درد

 .... بي بي لباس به زدم چنگ
  بي..... بي..... ميميرم دارم بي بي-

 ..... بودم آورده کم نفسم
 .... ید*ب*و*س* را ان شقيقه و زد کنار صورتم از را  رقم از خيس موهاي

 ...... بكش  ميق نفس مونده کم کن تحمل مادر وقتشه-
 .... بود جانم آرام کمي ميكرد زمزمه که هایش والله هو قل و

 .... بخوابم که کرد کمك  و کرد مرتب را جایم
سایل و گرم آب و رفت دو با زدند که را در  که جواني دختر با و گرفت را دیگر و

 ....شد داخل بود همراهش
 ..... کنم مرگ آرزوي بود شده با ث درد که   هایي سا ت ميداند خدا تنها
 .....کرد جم  را حواسم بي بي داد

 االی بكن تالشااتو بار آخرین واسااه دختر ميتوني تو حوا آخرشااه بزن زور حوا-
 ....ميتوني تو دختر

 ..... آوردم فشار قدرتم تمام با
 .... کرد تر منظم کمي را قلبم هاي تپش کوچكم طفل ي گریه صداي
سباند صورتم به را ام شده پيچ پتو نوزاد دختر،  به ادندد هدیه را دنيا انگار و چ

 .....داشتنش براي بودم دیده رویم به رو را مرگ که مني
 .... گفتم گوشش در لب زیر

 .... مامان کوچولوي پسر اومدي خوش-
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 یدمش*ب*و*س* و کردم نگاه ميخورد شير ول  با که کودکم سرخ هاي لپ به

.... 
شيدم باال را پتو و شتر و ک  را هانمد و شدم جا به جا کمي و پوشاندم ام سينه بي

 را بود جان مادر دسااات که غليظي و چرب ازکاچي پر قاشااق تا کردم باز
 ....فروبرم

 تخته که شادم خيره جون بابا و محمد به و کرد درهم را اخمم زیادش شايریني
 ....ميكردند بازي نرد

 ....نميخورم دیگه مادرجون ممنون-
 .... گذاشت طاقچه سر را کاچي و کرد نگاهم کالفه

 بهت؟؟؟؟ بگم چي-
 جون بخور کم کم خواساات دلت هروقت اینجا گذاشااتم نميخوري که هيچي
 .... یكم بگيري

شتم خواب به احتياج و بود شده کمتر دردم  روزي همان صبح که خوب چه دا
 آمده دنيا به تازه کود  به و شدند جم  دورم ام خانواده ي همه کردم زایمان که
 ..... گفتند آمد خوش ام
 .... .نبودم تنها که بود خوب این و بودند داده صفا را کوچك ي خانه بودنشان با
 .... آوردم دنيا به خانه در را کودکم که خوب چه و
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 و ميبویند که پدراني ميدیدم خودم چشاام با و بودم بيمارسااتان در اگر واي
شان ند*ب*و*س*مي ستم را فرزند شته بياورم طاقت نميتوان  و خودم هاي ندا

 ..... را کودکم
 

 اسملب و کشيدم بيرون دهانش از را ام سينه آرام رفت خواب به که کوچكم پسر
تب وا نار کردم مر ند چاي هم دور تر آنطرف کمي که ام خانواده ک  ميخورد

 ..... نشستم
 .... کرد نگاهم جان خاله

 بزاري؟؟؟ چي ميخواي و ناز پسر اي اسم باالخره جان حوا-
 .... برداشتم سيني از را آلبالویي خوشرنگ چاي

 .... زدم تلخي لبخند
 .... ميكردم انتخاب را کودکمان اسم باید سام امير بي

 ..... کردم نگاه جون خاله به و نوشيدم اي جر ه
 .... جون خاله رسام-

 کرد ينقاش دیگه جور برام رو زندگي گذاشت زندگيم تو پاشو که وقتي از چون
.... 
 ....براش خوبيه اسم رسام آره
 ....شدم خيره نامعلوم اي نقطه به
 ....مامان کوچولوي رسام-
 

 ....خوردیم هم دور را شام
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 .... بگوید اذان گوشش در بابایي شد قرار و بود کودکم دهم شب
 .....  دادند انجام برایم را ها مراسم

 ....است قرار بي کمي جانم خاله روز ده این در که ميدیدم من و
 دستش و نشيتم بود شده خيره نامعلوم اي نقطه به بود نشسته تنها که خاله به رو
 ....فشردم دستم در را
 ....چندروزه فكري تو ميبينم ؟؟؟ شده چي خاله-

 .... کردم کالمم چاشني شيطنت
 ..... شيطون شدي  اشق نكنه-
 .... خندیدم و

 ....اما
 .... کرد جم  را لبخندم اش خيره نگاه
 ....دربياید تنهایي از است قرار هم جانم خاله نكنه

 ....پرسيدم  تردید با
 خاله؟؟؟؟ آره-

 ....فشرد لب
 ....کشيد بيرون سمت به را دستم و کرد اطراف به نگاه

 ....بزنم حرف باهات ميخوام-
 ،... رفتم دنبالش و دادم تكان سري
 از که کلمه هر و کردن صحبت به کرد شروع و هم کنار نشستيم سكویي روي

 ....ميشد تر پهن من لبخند ميشد خارج دهانش
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ستش- صي توجه جانت  مو که بودم شده متوجه که بود وقتي چند حوا را  خا
 جهمتو باشه برات کسي سمت از اگه توجهات این و زني توهم بهرحال بهم داره

 .... ميشي
 .... ميگم چي ميفهمي پس

 ....کرد خواستگاري من از و گرفت تماس چالدر بيام ازینكه قبل چندروز تا
 .... انداخت پایينن را سرش و فشرد لب

 ... نه بگم موق  همون نتونستم چرا حوا نميدونم
 ....  روس و بزرگ پسر با من داره قباهت ميدونم

 .... شد سرخ صورتش و خورد را حرفش ي ادامه
 .... گرفتم آغوشش در و زدم لبخندي

 هستي؟؟؟ تنهایي به محموم  مرت آخر تا داري و محمد چون شما یعني-
 .... پيچيد درهم را انگشتانش موذب
 ....حاالتش به زدم لبخند

 ....  محمد آخه ؟؟؟ خاله بگم چي-
 .... کنم نگاه صورتش تو چجوري خدا به نميشه روم

 ....تره سخت شرایط پاشيده هم از اميرسامم تو ي رابطه که حاال بعدم
 ... صورتم روي نشاندم اخمي

 .... داره چيكار شما به امير و من ي رابطه جون خاله چيه حرفا این-
 ... فشردم را دستش

 .... راحت خيالت-
 .... ميزنم حرف محمد با خودم
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 ....بود زیبا چه جانم خاله لبخند
 چرا؟؟؟؟؟ پس را ميانمان مشكالت فهميده  مو که کردم فكر من و

 .... کرد نگاهم خاله
 .... هست ام دیگه چيز یه راستش حوا-

 .... ميكرد دل دل و فشرد لب
 ....بگي ميخواي چي دلتو حرف جون خاله بگو-

 خصااوصااي کلمه دو اومدیم  مري بعد شااد کالمم چاشااني شاايطنت دوباره
 .... که نداره کردن دل دل خانوم  روس بزنيما حرف

 ... ميدونه رو گذشته سام امير تو بين که چيزایي همه  موت حوا-
 ....شد حرفهایش جم  حواسم

 ....نكند
 نخودشو مال رابطه این گفت اما کنه چيكار ميخواد که پرسيدم ازش راستش-

 به  موش ي خونه در داشت آمادگي هروقت هم حوا نميكنم دخالت من دیگه
 ..... نكرده فرق چيز هيچ بازه روش
 .... باشي راحت ميخواسته نيومده حاال تا اگرم

 .....پيچاندم درهم را انگشتانم نگران
 ...رسام جون خاله-

 ...شد حرفم ي ادامه مان  و گذاشت دستم روي دست
 .... نميدونه چيزي ازین راحت خيالت-

 .... بودم داده قول بهت من
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 ...کردم خاله به نگاه بدجنسانه و کشيدم راحتي نفس
 ميز چيز همه این بار یه  همون تو زدي حرف بار یه گفتي که شااما جون خاله
 ....گفتيد بهم

 ... زد ام شانه روي آرام و شد سرخ صورتش
 .... بكش خجالت دختر شو بلند-
 

 .... ميكردم خرج شيطنت خاله براي ابرو چشم با من شب تمام و رفتيم داخل
 دغدغه هيچ بي بود رویشاااان پيش قبل ساااال حواي همان انگار که طوري

 .....اي
 

 .....ميدادمش بازي لبخند با بودم گرفته را رسام هاي دست
 ... کرد جاخوش پشتم روي دستي

 ....مينشست کوچولویم نوزاد پاهاي روي که محمد هاي ه*ب*و*س* و
 .....را نگاهم مدل این  ميشناخت که محمدي به دوختم نگاه متفكر
 .... برایم کرد ریز چشم و کرد نگاهم چپكي

 ؟؟؟؟ حوا شده چي باز-
 .... خنده زیر زدم پقي

 ..... هيچي تو جون-
 .... است بهتر حوا حال ها روز این کردم فكر و

 ... است خوب نه که بهتر اصال
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 اشااق  که دلي و داشااتم دامن در پدر بدون کودکي تنها که بود نيفتاده اتفاقي
 ....بود
 ..... نبود بزرگي مشكل این

 مک کم و بود شاااگردم بهترین که کوچولویي پساار ضااعيف چشاامان مقابل در 
 .... ميرفت چشمانش سوي

 و دکنن قبول نميخواسااتند اش خانواده و داشاات اوتيساام که کوچولویي دنيا یا
 .... را بيچاره کود  ميدادند زجر

  روسي اي ساله چهل مرد با و شد بس خون که اي ساله ه چهار دختر زهره یا
 .... کرد

 .... پراندم ازجا محمد صداي
 دختر؟؟؟؟؟ کجایي ميكنم صدات دازم سا ته دو حوا.....  حوا-
 .... جان؟؟؟آهان-

 .... بزنيم قدم حياط تو بریم محمد ميگم
 .....انداخت باال ابرو

 .... بریم-
 .... شدم محمد همراه و سپردم جان مادر به را رسام

 
 

فه بي ربعي یك مد براي زدم حرف وق هایي از مح له تن  تا  مو و جان خا
 .... جان خاله سامان بي ي  اطفه و احساس
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 ....کرد جيبش داخل دست متفكر
 حوا؟؟؟؟؟ کني من حالي ميخواي چي-

 ..... پيچاندم درهم انگشت
 ..... راستش ممممم-

 ......  مو
 .... کردم مكث

 ....شد ریز چشمانش و
 ..... خاله از کرده خواستگاري

 .... چشمانش در کردم گشاد نگاه
 ....  نشد متعجب اصال که دیدم و

 .... شد خانه راهي حرفي هيچ بي
 ... حرفي هيچ بدون
 .....ميداد مشغولش فكر از خبر درهمش هاي اخم

 ....کند فكر تا دادم فرصت و نزدم حرفي
 ..... حرفم حالجي براي برادرم داشت نياز خلوت

 
 

 ....داشتند رفتن  زم روز پانزده از بعد که ام خانواده به ميكردم نگاه زده ماتم
يدم ها از ميترساا یي موجود با شااادن تن  رساااام تازگي به که کوچولو

 .....ميخواندیمش
 ....اشدب کنارم کسي آنكه بي کوچولو رسام داري نگه پس از برنيایم ميترسيدم
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 .....ميبست سا  که مونا به کردم   نگاه ناراضي
 حاال؟؟؟؟؟ بمونيد بيشتر چندروز نميشد-

 .... کرد نگاهي
 ..دداری ارامش به احتياج فسقلم و تو اینجایيم روزه دوازده جون حوا خدا به نه-

 ........   سرش پشت هم محمد و ید*ب*و*س* را رویم
 ..... هنوز بود نشده باز درهمش اخم اما
بت به  بودم کرده آماده که قرآني زیر از و یدم*ب*و*س* را ام خانواده تمام نو
 ..... کرد رد

 ....گرفت را دستانم و زد دور را ماشين محمد
 ..... حوا-

 .... بگم ميخواستم
 .... ندارم حرفي مسئله اون به راج 
 .... یعني
 ... بدم نظر بخوام که نيستم جایگاهي تو اصال
 ....زندگيش با ميدونه خودش مامان
 ...باالیش شعور به زدم لبخند

 .... کاشتم اي ه*ب*و*س* اش گونه روي و ایستادم پا نو  روي-
 .....کردم شان راهي و  کردم بسته بازو مطمئن را چشمان

 ....  زیزانم سر پشت چكاندم اشك و  ریختم سرشان پشت را آب ي کاسه
 .... بگيرم را رسام تا کوبيدم را درشان و رفتم بي بي ي خانه سمت به و
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شت روزها شتن نگه مفيدم کار تنها من و ميگذ سام دا  كی که بود کوچولویي ر
 .....ميگذشت  مرش از ماهي

له بي ند هایش بدقلقي از حوصاا ند ت كانش ت يدادم ت یه م  خالي و پر را ام ر
 ....ميكردم

 ....گذاشت جلویم را چاي فنجان بي بي
 گذاشااتي زمين بارتو شااده ماهي یه سااالمتي به که حاال ميگم  جان مادر-

 مدرسه؟؟؟ برگردي نميخواي
 فتهر خواب به معصومانه که کوچولویي رسام به نگاهي و کردم وخالي پر را لپم
 .....انداختم بود

 .... بي بي بگم چي-
 .....پایم روي رفته خواب به معصوم به زدم اي اشاره

 .....کنم چيكار اینو-
 ...کرد فكري و انداخت من به نگاهي متفكر نگاهي بي بي

 تمهس من دربياد گل و آب از تا فعال نيست زمين کار و زمستونه مادر بگم چي
 ..... ميخواد چي خدا ببينيم تا

 ....چرخاندم رسام روي نگاهي و کردم جم  را را لبم
 ؟؟؟؟ نميشين اذیت-

 ....کشيد لباسش به دستي و شد بلند
 .... ميشه گرم سرمم اي سختي چه مادر نه-

 .... اش مهرباني به زد لبخندي
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 .....  ميكردم حس کنارم را بودنش که خوب چه و
 جودو تمام با ميتوانسااتي را بودنشااان که که بود آدمهایي دسااته آن از بي بي

 ....کني احساس
  

 زندگيم ذوق توي بدجور را مهربانم و کوچك شااااگردان نبودن که بود ها روز
 ....ميزد

شحال شتن کنار در ازینكه خو سام دا ستا معلم خانم ميتوانم کوچولو ر  هم رو
 ....یدم*ب*و*س* را بي بي صورت بمانم

 
شتم زمين را قلم سي حجم از کالفه گذا  روي ها بچه صداي و سر و زیاد در
 ...زدم ميز

 ... دیگه بسه هااااا بچه-
 ....گرفت جارا همه سكوت یكباره

 ....  قبيم کلي و امتحانه نزدیك نميرسيما جا هيچ به برید پيش اینجوري-
شمم و صله همان از که محمدي به خورد چ شم هم نزدیكش ي فا  کرده ریز چ

سل هم سر آخر و بخواند را تخته روي تا بود شد متو ست به مي ست کنار دو  يد
 ....اش
 ..... فشردم لب
 ....بود العاده خارق هوشش که محمدي براي ميكردم کاري باید

 .... کردم تمام را کالس باالخره



 ٤87 سيب سرخ حوا

 .... بودم گرفته درد سر
 .....نشستم کمي

 ....بود وقت سا تي نيم بهدازظهر کالس شروع تا 
 .... گذاشتم ميز روي را سرم
 .... ميكردم صحبت پدرش و کادر با و محمد ي خانه ميرفتم باید

 ....بودم هم کوچولویم پسر نگران
سي تا رفتم حدادي آقاي اتاق سمت به و شدم بلند س حال از و بگيرم تما  امر

 ...کوچولویم
 .... زدم در

 .....برداشت را خود ي مطالعه  ينك دیدنم با و کرد بلند  برگه روي از را سرش
 .... ایرانمهر خانم سالم-

 .....دادم را جوابش و دادم تكان سري
 ....کنم استفاده تلفنتون از ميتونم-
 ...بفرمایيد البته-

 ....شدم مطمئن رسامم حال از و بي بي با گرفتم تماسي
 فكرمت که رویش به رو برگه از گرفت نگاه حدادي آقاي ميرفتم بيرون که در از

 ....  بود شده اش خيره
 .... کرد ته و سر ميز روي را خودکارش

 ....بدید من به رو وقتتون لحظه چند ميشه اگر ایرانمهر خانم-
 .... کردم تا به تا را ابرویم

 ....خدمتم در من بفرمایيد
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 تایيد براي باید مقاط  همه هاي معلم که اومده بخشاانامه منطقه از راسااتش-
 ....باشند داشته ليسانس حتماباید صالحيت

 .... رویم به رو مرد ي گفته از ریخت قلبم
 .... نشست نگاهم در غم

 کرد؟؟؟ کار چ باید االن خوب-
 ....اینجا اومدم که  بودم ادبيات شش ترم من راستش

 ....فشرد لب
به خيلي این خوب-  و ديب تطابق واحدهاتو نور پيام دانشااگاه از ميتونيم خو

 ...کني تمامش حضوري غير
 ....داشتم پيش دقيقه چند که حالي بر كس بودم شده زده ذوق
 ميشه؟؟؟ یعني!!!! ؟؟؟؟ واقعا

 ...ميرفتما آزاد دانشگاه من
 ....ميشه  الي که بشه اگه

 .... زد رویم به لبخندي
 ....بيارید برام رو مدارکتون فقط ميكنم درست کاراشو براتون من-
 ....کردم نگاهش دان قدر-
 ....حدادي آقاي ممنونم واقعا-

 ....واقعا کنم جبران چطور نميدونم
 .....هشد ثابت همه براي نيتتون حسن ممنونيم شما از ما خانوم حرفيه چه این-
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 .... رفتم کالس سمت به و کشيدم  ميقي نفس
 ....بكشم نفس انسان یك  نوان به دوباره ميتوانم ازینكه خوشحال

 .....کنم پيدا را خود انسانيت اوج بود قرار کوچك روستاي درهمين من آري
  

 ....گذاشتم کيفم داخل و بستم را بودم کرده درستش خودم که کالسي دفتر
 .....افتادم راه محمد ي  خانه سمت به  

 .... فرستادم هایم ریه به را پا  هواي و درختان سبز  طر بازهم
 ....بود خوب مردمانش مانند هم هوایش اینجا
 ..... بود  الي نه که خوبه

باره گاه ادرس به دو ندم اخمي و کردم ن نه از ابروانم ميان نشاااا  در که اي خا
 .... بودند پوشانده را یشان خانه  ریاني چادر با و نداشت

 ....نشاندم لبم روي لبخند و دادم جا ذهنم ي گوشه را دلم غم
 .....زدم کنار را چادر ي گوشه کمي

 هستيد؟؟؟؟؟ صابخونه-
 دیده محمد مادر  نوان به چندباري که جواني زن گذشااات که دقيقه چند

 ....سمتم به کرد تند قدم بودمش
 ....بفرما داخل بفرما خدا به آوردید صفا معلم خانم سالم-

 .....اش نوازي مهمان مهرباني از شد گرم دلم
 ... ميرسيد چهارمتر به زور به که شدم اتاقشان وارد

 ....نشستم اي گوشه
 .... گذاشت رویم به رو خوشرنگي چاي
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 .... معلم خانم اوردید صفا-
 .... گرداندم اطراف به را نگاهم و فشردم لب

 ...شد خشك اتاقك گوشه ي شده پهن رختخواب روي نگاهم
 ...نباشه اطراف این محمد ببينم ميخواستم... ممنون-

 ...داد تكان هوا در دستي
 ...کند بازي کوچه رفته جان معلم خانم نه
 
 ....چشمانم به زد زل کنجكاوانه و

 ... پيچاندم درهم انگشت
ستش شماي ضعيفي به راج  اومدم را  داره هرروز که کنم صحبت محمد چ

 ....کنندست نگران خيلي این و ميشه بدتر
 ... نميخوره  ينكش به  چشمش شماره کنم فكر راستش

 ...متخصص دکتر به پيش بره داره احتياج اون
 ...را حرفم دهم ادامه بود سخت گرفتم نفس و کردم مكثي
 .. بيفته بدي اتفاقاي ممكنه وگرنه

 
 ....دیدم را نگرانش چشمان در اشك حلقه

 ؟؟؟؟ چي یعني...ی -
 ....ميزدم  که نحسي حرف از فشردم لب

 ....ببينه نتونه دیگه داره امكان....  یعني-
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 ....شد تكه هزار قلبم و دیدم را مادر یك شكستن ي لحظه و
 ....زیبایش و سرخ ي گونه روي گرفت راه باالخره سمجش اشك

 ....انداخت اتاقش ي گوشه ي شده پيچ پتو نحيف مرد به نگاهي
 شهر؟؟؟ بره باید یعني-

 .... گذاشتم روهم چشم
له- مل فكرکنم و ب ياز جراحي   ته باشاااه ن  هی فقط این نيسااتم دکتر من الب

 ...حدسه
 ....گرفت پایين را سرش

  ليليش باباي این و محمد خورا  خرج تو پنهوون چه شااما از معلم خانم-
 پول؟؟ کدوم با شهر ببرمش  وضعيت این با چجوري موندم
 رتشصو روي غبار زندگي هاي سختي که زیبایي زن به رادوختم نگاهم متفكر
 .....بود نشانده

 ....اینجام من همين واسه راستش-
 هب را نميخورد دردم به که بود چيزي تنها مدت این تمام که بانكي  ابر کارت

 ....گرفتم طرفش
 .... محمد براي روستاست چندتا خيرین طرف از پول این

 ....بزرگم دروغ از کردم مكث کمي
 ....بداند مدیونم را خود و شود خورد غرورش مميخواستم

 ....ميخواندم نگاهش در را تردید
 ...ميشناسن و محمد چطور اونا آخه-

 .... زدم لبخند
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 ....دادم تكان را کارت و
 .... محمده و تو مال پول این  زیزم بگير-

ستاهاي هاي ارباب با حدادي آقاي و من  شد این و کردیم صحبت اطراف رو
 ....نتيجش

 .... زیزم کن درمان پسرتو ببر راحت خيال با
 ....درخشيد چشمانش در شادي برق

 .... گرفت را کارت
 ....خانم نكنه کمتون بزرگي از خدا

 ....زدم لبخند
 ... شه درمان باید زودتر هرچه کن  حرکت فردا-

 ....گذاشتم دستش روي را دستم
 .... ببينم سالم رو خون درس محمد آقا برگشتي وقتي ميخوام

 .... چكيد اشكش کردو بسته و باز مطمئن را چشمانش
 .... برخاستم جا از و فشردم را دستش

 ....هستم خوبت خبرهاي منتظر برم دیگه منم-
 
 ....کشيدم  ميقي نفس و آمدم بيرون در از
 .... افتادم راه خانه سمت به

 .....کوچولویم رسام براي بود کشيده پر دلم
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 ... کردم باز را در و انداختم کليد
 ....باشد خواب رسام اینكه مبادا زدم را بي بي ي خانه در آرام
 ... کرد باز در جان بي بي

 ....بود خواب بي بي آغوش در زیبایم معصوم کود  بودم زده حدس درست
 ....کرد سالم سر با و را جانم آرام گذاشت آغوشم در آرام

 .... بياید کردم اشاره و فرستادم برایش صدایي بي *ب*و*س* و کردم سالم
 ...داد تكان سري

 .... ميام شام موق  من برو-
 .... بودنش به زدم لبخندي

 ..... رفتم داخل پسرکم با و
 .... کرد باز را دهانش و خورد تكاني

 ؟؟؟؟ پسرکم ميخواي شير ماماني جون-
 .... خوشگلم ميدم االن

 ... خواباندمش دوباره و و دادم شير رسام به
 .... بياید هم بي بي تا کردن تصحيح برگه به کردم شروع

 
 ....آمد اش اي تابه کباب و کته سيني با هم بي بي باالخره

 .....زیبایم هاي مرگي روز این به زدم لبخند من و
 

 .... ميشدیم بزرگ هم همراه به پسرم و من و ميگذشت ها ماه
 ..... ميشدم بزرگ پسرم همراه هم من که خوب چه و
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 ....ميشدم خانم
 .... روستا معلم خانم بودم شده

 .....داشتند ا تماد درایتش  قل به همه که کسي
 .... آري
 ... من

 یك معتمد بودم شاااده حاال داد دسااات از را زندگيش  قلي بي با که حوایي
 .... روستا
 .... ميكردند احترامش و داشتند دوستش همه که کسي

 .....کنم آشنا اوتيسم با هم را کوچولو دنيا ي خانواده توانستم باالخره
 ... آورم بيرون زندگيش جهنم از را زهره ننوانستم اما

 اي من و  ميشااد تباه شااان آینده که داشااتند وجود زهره  مثل دختر صاادها ولي
 ..... کنم کاري ميتوانستم کاش

 ... کمي فقط.... کمي  بودم توانسته باالخره
 .... کنم کم مهربانم روستایيان غم از و باشم مفيد

 
له کود  به  دهخن با ميبرد را دلش و ميكرد تاتي بي بي همراه به که ام یكساااا

 .... شدم خيره هایش
 ... زدم لبخندي
 .... کرد نم به را لطف بزرگترین اینجا به من کردن تبعيد با نميدانست اميرسام

 ...کردم تكرار ذهنم در را اسمش دیگر بار
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 .... سام امير
 ....بود شده ام شناسنامه در اي سياهه تنها بودنش که بود دوسالي که شوهري

 .... بود قلبم سلطان که مردي
 ....بود شده پدرش کپي که زیبایم پسر  پدر....  من شوهر من مرد

 ....دارد دنيا ي گوشه این فرزندي نه یا ميدانست نميدانم که پدري
 ....برایش ام دیده از ميچكانم اشك ميكنم یادش که هنوز که پدري
 ... چایم ليوان داخل چكيد اشكم
 .... سرکشيدم را چاي و  دادم قورت را بغضم
 ....بود گذشته کمي هفت انداختم سا ت به نگاهي

 .... ميكردم شروع یادش با را هرروزم
 ...ام لحظه هر
 .... بودم یادش به ثانيه هر

 .... من وفاي بي مرد
 زندشفر و من بود گذاشته تنها بگيرد خبري انكه بي که اویي از دلم داشت غم

 .... را
 .... گرفت دلم

 ....داشت غيرت اد اي که او
 لهیكسا پسر وجود از نداشت خبر چطور اینبار پس ميفهميد را چيز همه که او

 .....را اش
 ... دادم قورت را بغضم و فشردم لب

 ... زیبایم و کوچك پسر ميدید را اشكم نباید
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 ..... زدم لبخندي

 ....ميزند داد بودنشان مصنو ي که ها همان از
 ... ميرم من شده دیر بي بي-

 ....کرد اخمي مهربانم بي بي
 ... دوباره نخوردي چيزي که تو دختر  ههه-

 فكر به اسااتخوون و پوساات شاادي نميخوري هيچي و ميكني کار که اینهمه
 .... ارهند قوت ذره یه ميخوره تورو شير که باش بچه این فكر به نيستي خودت
 .... اش هميشگي غرهاي غر از شد پهن لبخندم
 ..گرفتم آغوش در را رسام و یدم*ب*و*س* را رویش

 .... چشم....  من بشم تو فداي-
شيدم بو را تنش  طر و یدم*ب*و*س* را رسام آلود گوشت لپ  آغوش در و ک
 ....گذاشتمش بي بي

 .... فرستادم برایش دیگري هوایي ب*و*س**
 ....ماماني باباي-

 .... ميكرد باباي من با که کوچكش دستان براي رفت ضعف دلم
 .... یدمش*ب*و*س* دوباره

 .... خوشگلم مياد زود مامان-
 ....با..... با-
 .... من بشم گفتنت باباي اون قربون-
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 ... زدم بيرون در از و کندم دل باالخره
 ....بود شده دیر کردم تند قدم

 
 ....مهيبش برق ر دو پراندم جا از و بود شده ابري که آسمان به کردم نگاه

 ....تنم هب بود انداخته لرز که شدیدي باران به بود بود شده تبدیل باران نمك نم
 .... خودم دور پيچاندم تر محكم را ژاکتم

 .... فشردم لب و
 ....حسابش بي هواي آب این و بود شمال

 .... کردم غر غر لب زیر
 .... شدم کشيده اب موش مدرسه برسم تا-

 واح بكش حاال شاانوا گوش کو اما برم ماشااين با ميگه حدادي اقاي این بيچاره
 .... خانم
 .... کردم تند قدم و گرفتم سرم روي را کيفم

 .... رسيدم بودم شده کشيده آب موش که حالي در سا تي رب  از بعد باالخره
 .... ميتكاندم را خودم و ميكردم غر غر لب زیر
 .... گرفتم باال سر

 .... ریخت قلبم و
 .... ایستاد دنيا

 ...ایستاد زمان
 .... نداشت باور ميدید آنچه به چشمان

 .... شدم خشك سرجایم من و ميرخت وقفه بي باران
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 .... او
 ..... من زندگي وفاي بي مرد
 .... بود ایستاده اش هميشگي زیباي استایل همان با مشكي چتري زیر

 .... بود درهم هایش اخم هم هنوز
 ....سابق مثل
 .... بود نگذاشته تنهایم هنوز که هایي زمان همان مثل

 
يا رفتم جلو تاده هنوز دن  حساارت بود ها ماه که اویي و بودم من و بود ایساا

 .... بود گذاشته دلم بر داغ دیدارش
 
 داشااتم را دیدنش آرزوي مدت این ي همه که چشااماني زدم زل چشاامانش به

..... 
 .....چكيد اشكي قطره و زدم پلكي

 .....نزدیكتر...رفتم نزدیكش
 .....بود ام خيره
 .... سالم گفتم بردارم چشم اینكه بدون

 ..... کرد براندازم اش خيره نگاه با
 ....کوچولو شدي بزرگ-

 ....کردم نگاهش
 .... برگشتي چرا-
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 ....امانتيم دنبال اومدم-
 ....... ميكوبيد قلبم

 ....بستم را چشمانم
 ...شد مشت دستانم

 .... هم قلبم
  را پسرش وجود پس ميدانست او

 ....مال نيست تو مال بچه اون
 ......گرفت خون رنگ چشمهایش

 ....کرد نزدیك و گرفت را ام یقه
 ...داشت فاصله سانت یك فقط صورتش

 .... نيست من جواب این
 ....  گرفته شكل  مني زن وقتي که ایه زاده حروم کدوم ي بچه

سبيده که موهایي و ميریخت صورتش و سر روي که باران قطرات به  هب بود چ
 .... زدم زل اش پيشاني

 ... کشيدنش آغوش در براي کرد ضعف دلم
 ....بود داده باد به راهميشه دودمانم که غرور و خشم طغيان از امان اما

شمانش به را نگاهم و نياوردم خودم روي به اما بودم ترسيده  هخير و رساندم چ
 ....شدم اش

 ما ي هرابط ميپرسااي بچه از که باشاايم داشااته ارتباطي بهم ما دیگه نكنم فكر-
سال همون سنامه یه مونده شده چال بي بي ي خونه تو پيش در  خط دو و شنا
 .... ميكنيم حلش اونم که  ربي
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 چي؟؟؟ که اینجا اومدي
 االن تا بودي که همونجایي برو

 .....کي مال نيست مربوط توام به
 ....ميچرخاند چشمانم ميان را نگاهش و چشمانم در بود شده خيره

 ....  ميق و متفكر
 .... نگاهش ميكرد رسوخ جانم  مق تا که انقدر
ند خدا يدا مد بيرون دهانم از که کلمه هر با هم قلبم که م  و ميسااوخت ميا

 .....ميشد خاکستر
 .... کرد رهایم ضرب با
 .... معلم خانوم ميشه معلوم-
 .... کوچولو ميشه معلوم چيز همه 

 
 .... مدرسه کوچك ي  پنجره به دوختم چشم نگران

 .... گزیدم لب
 .... را ها لحظه این تمام باشند دیده نكند

 .... برداشتم مدرسه سمت به قدمي
 ....  کردم تعطيل شاگرداتو-
 .... رفت ماشينش سمت به
 .... منتظرم ماشين تو-

 .... خودخواهيش از شد مشت دستم
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 ... بود آمده دوسال از بعد
 .... ميكرد تعطيل را کارم و ميداد حكم
 بود؟؟؟ نيامده هم سراغش حتي که اي بچه سراغ بود آمده

 ...نه
 ..... کند جدا من از را دارایيم تنها نميگذارم

 .... رسام
 .... بود زندگيم تمام
 ....ميكنم محافظت زندگيم تمام از من

 .....انداختم پيكرش غول ي مسخره ماشين به نگاهي
 .... زدم پوزخندي

 .... بي بي ي خانه سمت به گرفتم راه و
 .... بود شده آب خيس لباسم و صورت و سر تمام

 .....کردم تند قدم و کردم آزاد نفسي کالفه
 ....هنوز بود نشده دور قدم چند از بيشتر

 .... شد هایش پنجه اسير بازویم
 .... ميشد چنگ موهایم در  اشقانه نجواي هنگام که هایي پنچه همان
 .... بستم چشم

 ....شود پراکنده ام مسخره هاي فكر تا
 

 .... بود آرام صدایش اما ميكرد نگاهم تيز
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 جيغ درد از نميگزیدم لب اگر که محكم انقدر بود محكم اما دسااتش فشااار
 ... ميكشيدم

 .... بازویم آوردن در براي نكردم هم تقالیي اما
 ....داد هولم ماشين سمت به آرام

 .... اونوره ماشين-
 .... نميكند درست را کاري لجبازي ميدانستم

 .... ميكوبيد قلبم اما شدم سوار
 ... بود کرده پر را وجودم تمام پسرکم دادن دست از ترس

 .... داد باال را خيسش موهاي و شد سوار هم خودش
 .... داشتم را موهایش به زدن چنگ ميل  جيب من و

 ..... کردیم حرکت بي بي ي خانه سمت به حرف بي
 

 .... شدم وارد و انداختم در داخل کليد
 .... سرم پشت اوهم

 .... کوبيدم را بي بي ي خانه در
 ..... شد مات اميرسام دیدن با کردو باز را در
 ....آقا الم....س-

 .... بود گردش در سام امير و من ميان نگاهش
 .... زد بي بي روي به لبخندي سام امير

 .... جان بي بي سالم
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 .... کرد من به رو
 .... اتاق تو ميرم من

 ....داخل کشيد را دستم بي بي و دادم تكان سري
 
 ... ببينم اینجا بيا-

 ؟؟؟ هان اومد کي آقا
 ؟؟؟ فهميده و رسام ي قضيه

 ؟؟؟؟ دیدیش چجوري
 .... جونم بي بي-

 ....برم قربونت بكش نفس بي بي
 .... ميدونه هم رو رسام دیدمش مدرسه دم

 ...کشيدم  ميقي نفس
 ....رسام دنبال اومده
 ....نزد حرفي دیگر اما خواندم بي بي نگاه در را ترس

 .... کردم بلند و گرفتم آغوش در را بود ناز خواب که کوچولویم رسام آرام
 .... چرخاندم طرفش به را سرم بي بي نگران صداي که
 ... حوا ميگم...مي-

 .... ببره خودش بت رسامو ميخواد نكنه
 .... فشردم لب

 .... جان بي بي بزرگه خدا-
 ...قربونت نده راه دلت به بد..... بزرگه خدا
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 ... رفتم بيرن در از و دادم تكان سري
 .... بود منتظرم در جلوي

 .... بود پسرکش ميخ نگاهش
 .... پدرش با را شباهتش ميفهميد رسام ي چهره دیدن با اي غریبه هر

 ....داشت خود جاي که اميرسام
 ...بگيرد آغوش در را پسرش تا کرد باز را آغوشش

 .... کشيدم کنار را رسام
 ...ميشه بيدار خوابه-

 .... کردم بدجنسي من و افتاد تنش کنار نااميدانه هایش دست
 ....نميشود بيدار گرفتنش آغوش در با ميدانستم

 .... بگيرد آغوش در را رسام امير نداشتم دوست چرا نميدانستم اما
 .... کنم رها پدر آغوش در را پسر   نميگذاشت مالكيتم حس
 .... ميدادم دست از را رسام اینكار با که انگار
 ....خواباندم رختخوابش  داخل را رسام

 .... کشيدم را رویش و
 نگاه رسااام به خاصااي شااوق با و نشااساات رختخواب کنار قرار بي و تاب بي

 ....ميكرد
 ...پسرکم به شد ام حسودي کمي

 ... کردم تعجب خودم از
 ... ميخواستم خودم براي را دویشان هر من
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 .... ندارد دوست مرا اميرسام ببينم نداشتم تحمل
 ..... یا

 ....کند فراموش مرا رسام
گاه و فشااردم لب باس اميرساااام به دوختم ن نار زانو ودو بود خيس تنش ل  ک

 ...بود نشسته پسرکش رخنخواب
 ..... ام بدجنسي از گرفت فلبم

 ... کشيدم پوفي
 .. چيدم ميوه و گذاشتم دم چاي و شدم بلند
 .... بود مهمان نباشد چه هر

 .... داشتم را دیدنش آرزوي دوسال که  زیزي مهمان آنهم
 ..... گذاشتم جلویش را خوشرنگ چاي
 ..... بود  روسكش به خيره همانطور هم هنوز

 حوا؟؟؟؟ چرا-
 ....فرش به دوختم نگاه

 .... شود بيدار اش سا ته چند ي دردانه مبادا تا بود آرام صدایش
 .... دادم قورت را بغضم و فشردم لب

 .... بگویم تا کردم باز دهان
 .... پراندم جا از در ي وقفه بي کوبش صداي

 .... کردم باز را در
 .... ميكرد گریه سراسيمه بي بي

 .... انداخت آغوشم در را خود
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 .... شدیم بيچاره حوا-
 ... گرفتم را هایش شانه

 ؟؟؟؟..... شده چي بي بي-
 .... بزن حرف

 .... گفت  اش هق هق ميان
 ....مشتي-

 .... بيمارستان بردنش کرده تصادف جاده تو حسين مشتتي
 ... کردم نوازشش

 .... نده راه دلت به بد جان بي بي نيست چيزي
 .... بریم ميپوشم لباس االن

 .... نشست ميریخت اشك که همانطور بي بي
شمم  نشناخته پدر آغوش در را خودش آلود پف چشمان با که رسام به افتاد چ

 ..... کرده مچاله اش
 .... مکن  وض را بود شده دونم خيسي از حاال که  لباسم تا رفتم اتاق سمت به

شكي شلوار مانتو و درآوردم را ام محلي لباس حوصله بي  جایگزینش رنگي م
 ..... کردم

 .... آینه به خورد چشمم
 .... بودم نكرده تغييري هيچ
 .... بود آرایشم بي ي چهره تغييرم تنها

 .... شدم بي بي همراه و نكردم وقت فوت ازین بيش



 507 سيب سرخ حوا

 ...ميكرد گریه هم هنوز
 .... کردم نگاه اطرافم به زده وحشت

 ؟؟؟؟ رسام بي بي-
 ....مادر نشستن ما منتظر ماشين داخل آقا با

 .... دویدم ماشين سمت به و گرفتم را بي بي دست
 .... داشتم بدي استرس اما چرا نميدانم

 .... بود غم و درد پر هاي روز آن از امروز
 .... بود شده پر زندگيم کتاب در مانندش که روزهایي آن از
 

 صندلي روي هم خودم و شود پيكرش غول ماشين سوار تا کردم کمك را بي بي
 ....نشستم جلو

 .... گرفتم اميرسام آغوش از را رسام
 .... ميكرد  وض دنده که دستش به انداختم نگاهي

 .... شد گرم دلم ته
 .... بود انگشتش هنوز ازدواجمان ي حلقه
 ....ميداد فشار ام سينه به را سرش و ميكرد قراري بي مدام هم رسام

 .... فشردم لب
 .... دهم شير پسرکش به او جلوي ميكشيدم خجالت
 .... بود رو به رو به مستقيم نگاهش

 .... ساکت و آرام
 ....ميگذشت نبودنش از دوسال اینكه نه انگار
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 .... دیدارمان آخرین از دوسال
 .... شد خواهد چه فردا نميدانستم من و

 .... هایم ندانسته از ميترسيدم
 .... بود کرده ام کالفه رسام
 .... بردم مانتوام دکمه به دست و شدم ناچار
 رو هب رو به خيره که او به انداختم نگاهي نيم و کردم نتظيم ام سينه روي را شال
 .....بود

 .... گذاشتم پسرکم دهان را ام سينه
 ....ميكرد قلقي بد و بود شده نيمه خوابش
 .... ميشكست بي بي هاي فين فين صداي تنها را ماشين سكوت

 ... بود راه دوىسا تي شهر تا
 .... بستم را چشمانم دادم تكيه را سرم

 ....شود منظم افكارم کمي تا
 را آینده نميتوانسااتم من و بود خورده بهم زندگيم نظم سااا ت چند  رض در

 .... کنم بيني پيش
 .... بياید سرم است قرار بالیي چه نميدانستم وقتي ميشدم کالفه

 .....ميداد قرار موقعيت این در مرا هميشه اميرسام و
 ....کنم باز را چشمانم شد با ث صدایش

 ... کن درست لباستو-
 .....خوردم جا لحنش تحكم از
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 ... انداختم نگاهي
 ..... بود رفته کنار ام سينه روي از شالم کمي

 ....خجالت از شدم سرخ و گزیدم لب
 .... کشيدم بيرون بود خوابيده که رسام دهان از را ام سينه

 ....پوشاندم را خودم و
 .... بود شده هم تر سنگين و بود سنگين فضا

 
 .... ميشد بيشتر بدم حال و استرس ميشدیم تر نزدیك هرچه

 از بود شاااده قط  هم بي بي ي گریه حتي و رساايدیم بيمارسااتان به باالخره
 .... استرس
 در سااختي به بود شااده دوبرابر وزنش و بود رفته خواب درآغوش هم رسااام
 ....کردم باز را ماشين

 .... شد سبز جلویم که بودم نگذاشته پایين ماشينش از را پایم هنوز
 ....بودند مادرزادي صورتش روي ها اخم این کنم فكر من و
 ....کن جم  خودتو رو بچه من بده-

سام محكمش و پرده بي کالم از متعجب شش در را ر شتم آغو  به نگاهي و گذا
 ..... انداختم خودم
 .... بفهمم اینكه بي بود شده باز مانتوم هاي دکمه

 ... نداشتم کشيدن خجالت فرصت
 ....بود رفته تر جلو که بي بي سمت به کردم تند قدم و بستم را ها دکمه
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 اريپرساات اسااتيشاان روي روبه که دیدم را بي بي گذشااتم که بيمارسااتان در از
 ..... بود ایستاده

 ... رفتم سمتش به
 ....شدم تر نزدیك

 بل به خيره و نداشت رو به رنگ خوردم جا کمي و کردم نگاه بي بي صورت به
 .... بود پوش اي سرمه پرستار هاي

 
 .... رساندم را خودم

 ؟؟؟ بي بي شده چي-
 ...کردم پرستار به رو و نشنيدم جوابي

 ....ميخواستم رو سالمي حسين بيمار اتاق خانم سالم
 ... کشيد پوفي ميبارید رویش سرو از حوصلگي بي که پرستار

شون گفتم مادرتونم به من خانم-  النا بودند شده فوت اینجا اوردن وقتي رو ای
 ...خونه سرد قسمت بردنشون  هم

 .... شدم خيره پرستار دهان به زده شو 
  زیز مرگ خبر حوصااله بي اینجور که بود امده بيش  ادي امر یك که انگار
 .... ميداد را کسي

 .... کشيدم جيغ و پریدم جا از بي بي افتادن صداي با
 ؟؟؟ بي بي ؟؟؟ بي بي حسين امام یا-

 .... مالحظه بي پرستار این به نگویم چيزي تا فشردم لب



 5١١ سيب سرخ حوا

شكم   ليصند روي تا گرفتمو آغوش در را بي بي و ميرخت اختيار و امان بي ا
 ....  کشاندم

 ... رفت پرستاري سمت به بغل به بچه هم سام امير
 ...خواباندند آن روي را بي بي و آوردند برانكارد بي بي براي وسری 

 ار چرایش و بود آمده تازه که شوهري و پسر کردم فراموش و شدم بي بي همراه
 ... نميدانستم هم

 .... بود بي بي مهم االن
 .... و بود کرده خرج مادرانه برایم منت بي که کسي

 جاودان روحم و قلب در هميشاااه هایش پدرانه و رفت که حساايني مشااتي
 .....ميماند

 
 يهوشب که بود چهارسا تي و بيست که بي بي به و کردم مرتب را سياهم لباس
 .... شدم خيره

 .... کردم سا ت به نگاهي
 .... بود شده رد هم شب دوازده از سا ت

 ....بود ربوده چشممم از خواب اش دلنگراني و پسرکم دلتنگي اما
 .... ميخواندم  اشورا زیارت حسين مشتي روح براي و کردم باز را د ا کتاب

 .. خورد در به اي تقه
 .... دهد خبر را اميرسام آمدن تا بود آمده چندباري که بود پرستاري همان

 .... آوردم لب به لبخندي
 ....بود روزه یك پدر یك از بيش پسرکش براي سام امير هاي پدرانه
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 ...رفتم بيمارستان البي سمت به و کردم مرتب را لباسم
 ... زدم لبخندي دیدنشان با

 ي غمنامه وسااط درساات دقيقا  الم هاي خوشااي تمام ي اندازه به لبخندي
 .... زندگيم

 .... بگيرد من از را پسرکم شاید که نبود مهم
 .... نخواستنم به بود شده تبدیل نخواستنمان نبود ومهم
شه از تر جذاب که سياه لباس در مردم دیدن سرکمان که بود کرده اش همي  را پ

 ...ارزید مي دنيا تمام به ميداد بازیش و بود گرفته آغوش در
 .... بود من آرزوي آخرین شاید پسرم هاي گفتن بابا  دیدن

 .... ميكند چه من لب کنج لبخند این زندگيم بلبشوي وسط نميدانستم من و
 ....بود شده زیبا ها تناقض همين با زندگي فهميدم ها بعد من و

 .....ميروید کویر وسط که سرخي گلي مثل
 .... سمتشان به کردم تند قدم

 .... کردم سالم
 .... نيامد خوش مذاقم به دادنش جواب سر با و
 ....گذاشت آغوشم در را رسام و
 هوشه؟؟؟ بي هنوز-

 .....دادم تكان سر تالفي براي شاید نميدانم
 گفت؟؟؟ چي دکترش-
 .... بمونه بيهوش سا تم هشت و چهل تا ممكن شدید  صبي شو  خاطر به-
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 دارن زدم زنگ ایناهم بابا به ميدم انجام رو جنازه تشااي  کاراي فردا من پس-
 ....ميان
 ....  مو دیدن از ریخت قلبم

 تپش از تبریكي تنها ومن بود شده هم ام خاله شوهر بود ماهي پنج که  مویي
 ....بودم گفته ام خاله به تلفن

 .... شيردهي اتاق سمت به افتادم راه حرف بي 
 بود؟؟؟ چه ازینكارها منظورش

 ... را سرم پشت مرد بشناسم نتوانستم وقت هيچ
سام شير ستيكي ناراحت صندلي روي که پدرش به و دادم را ر  رد ناراحت پال
 حویلت بود گرفته ضاارب زمين روي پایش با و بود نشااسااته بيمارسااتان البي
 ....دادم

 به و گرفت درآغوش را رساااام اش هميشااگي هاي اخم باهمان حرف بدون
 ... رفت در سمت

 .... اش تفاوتي بي از شدم طاقت بي
 .... ام بالتكليفي از
 .... اميرسام هاي نزدن حرف از
 .....وایسا-

 ....داد ایست فرمان پاهایش به بود من به پشتش همانطورکه
 ؟؟؟؟ چيه ازینكارا منظورت-

 ؟؟؟؟ برگشتي چي براي
 ..... داد ادامه راهش به
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 ....  رفت و گذاشت جواب بدون را سوالم و حرف بي
 ... رفتم بي بي اتاق سمت به و کوبيدم زمين روي پا حرص از من و
 
 شدم خيره آمده بهوش که بود سا تي نيم که بي بي به ام مطالعه  ينك باالي از

.... 
 .... حرف اي کلمه از دریغ

 .....ميریخت اشك صدا بي و بود زده دل پنجره به تنها
 ....دادم نوازشي را دستش

 جان؟؟؟ بي بي-
 ،.. برگشت سمتم به
 ... جاخوردم چشمانش روحي بي از
 ؟؟؟؟.... ميخوري چيزي-

 .... زد لب صدا بي
 ... نه-

 اشتمگذ تختش روي را بود آورده اميرسام که سياهي لباس دست یك شدم بلند
... 
ش مرخص دیگه سا ت یك تا برم قربونت رو اینا بپوش جان بي بي-  باید يمي

 ..... بریم
 .....بياورم زبان به را جنازه تشي  ي کلمه نيامد دلم

 ...گرفت را جانم بي بي آلود بغض صداي



 5١5 سيب سرخ حوا

 ؟؟؟؟ حوا مشتيه سياهه لباس اینا-
 چيه؟؟؟ اینا پس باشه پيشم هميشه بود داده قول که اون

 .،.. گرفت سمتم به را سياه هاي لباس
 ؟؟؟؟ شوهرم واسه بپوشم سياه االن باید من بگو-

 ؟؟؟؟ حوا شدم بيوه من
 ؟؟؟؟؟ حوا شدم کس بي من

 و بریزد اشااك ميتواند تا گذاشااتم گرفتم آغوشااش در و گرفت اوج هقش هق و
 .... شود سبك

 .... کردم بي بي تن راهم ها لباس و بود گذشته سا تي رب 
 .... صدا بي اما ميكرد گریه هم هنوز

 .... ميشدم له داشتم فشار شدت از
 .... بود افتاده جانم به خوره مثل آینده از ترس و اميرسام مدن آ طرفي از
 .... نبود چيزي کم هم ام شيرخواره بچه براي نگراني  دل و

 .... مهربانم حسين مشتي دادن دست از غم و بي بي که هم حاال
 ... بود شده اضافه بار همه این به هم  مو دیدن استرس

 .... اي لحظه کشيد تير قلبم
 .... شد داخل اميرسام و خورد در به اي تقه

 ... دستش در هم مرخصي ي برگه
 ... بود شده  ادي بودنش زود چه

 .... اما بودنش از بود نشده کامل هم روز دو هنوز
 .... من زندگي در بود افتاده جا خوب چه 
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 .... را این نميخواستم اما
 .... نميخواستم را ته و سر بي و مقدمه بي بودن این
 ..... بود قرار بي و تاب بي برایش قلبم چه اگر

 .... بود آرزو برایم آغوشش اگرچه
 ....داد من به را اش تكيه هم بي بي و برداشت را کيفم

 ...رویش گذاشتن سر براي ميخواستم اي شانه  جيب من
 گذاشتي؟؟؟ کجا و رسام-

 ....داد ادامه مسيرش به کند نگاهم انكه بي
 .... جونته مادر پيش

 .... ریخت قلبم-
 ..... بودند آمده پس

 
 .... شدیم ماشين سوار بي بي همراه به و فشردم لب

 
 .... ميكرد بد را حالم و بود پيچيده درهم گوسفند خون و اسپند بوي
 رد بودند شااده جم  خانه در که جمعيت انبوه ميان از و کردم جم  را ام بيني
 .... شدم

 
 ....بردم پناه اتاقكم به و کردم تند قدم

 .... نبود هيچكس از خبري که جایي



 5١7 سيب سرخ حوا

 .... خودم و بودم من
 .... خودم با خودم فقط کسي هيچ بي

 .... بودند کجا رسام و ام خانواده که نبود مهم
 .... ببينم نميخواستم هم اميرسام

 .... باشم خودم فقط سا تي براي ميخواستم
 ....تنها تنهاي

 .... ميآمد سرم بر که را آنچه کنم حضم ميخواستم
 .... بودند تر محكم یكي از یكي ها ضربه
 .... هم پشت
 .... بودم گيج
شيدم سرم از را شال  زا کندم را بود نياورده در تنم از بود روز دو که مانتواي و ک

 .... خودم
 .... ایستادم آینه روي به رو
 .... گشادم پاچه کرپ شلوار و مشكي زیر لباس با
 ودب خورده گره درهم و ميرسيد باسنم زیر به کم کم اش بلندي که موهایي ان با

.... 
 .... زدم زبان را ام خشكيده هاي لب

 .... شدم خيره آینه داخل دختر به
 ....بود شده تبعيد که تنها و خطاکار زني بودم من این

 .... آورد یادم دوباره سام امير اما بودم کرده فراموش که بود وقتي چند
 .... بگيرد را دارایيم تنها تا بود آمده
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 ....بياندازد راه سونامي زندگيم در دوباره بود آمده
 ....  مو
 .... بگيرند را دارایيم تمام ميخواستند آنها بود کنارش هم

 حاال و بود گذاشااته تنهایم که را مردي ميپرسااتم  اشااقانه هنوز احمقانه من و
 ... را امانتيش بگيرد پس خودش قول به تا بود آمده

 .....  مرم تمام بودم احمق
 .... بود  نكرده تغيير چيزي هم حاال

 .... بودم زده گول را خودم
 .... پریدم جا از در شدن کوبيده با

 .... بود ها مهمان از یكي حتما
 ..... خوردم ليز دیوار کنار بودم که همانجایي و انداختم باال اي شانه
 ....گرفتم دستانم ميان را سرم

 .....ميكرد ام خفه داشت ام کهنه بغض
 ....چكيد اشك اي قطره

 .... ميخواست گریه سير دل یك دلم کرد باز سر بغضم و
 .... زدم هق طفيلي مانند و گذاشتم پاهایم روي را سرم

 گریه خودت براي ساير دل یك و بگيري آغوش در را خودت اسات الزم گاهي
 .... کني
 .... کني دل دردو

 ....کني همدردي خودت با



 5١9 سيب سرخ حوا

 ....بازشد در
 .....شد داخل اميرسام

 .... بودم نكرده  وض را قفل چرا که کردم لعنت را خودم من و
 ....هميشه مثل بود درهم که هم اخمش

 ....کشيدم خجالت وضعيتم از
 .... کردم جم  خودم در را خودم

 ....ميپوشاند را ام برهنگي موهایم که خداروشكر
 ....کردم درهم اخم خودش مانند منهم

 ایرانمهر؟؟؟ جناب بزني در جا یه ميري ندادن یاد بهت-
 ....آمد تر نزدیك

 ....زد پوزخندي
 ....شد خم صورتم روي

 ....بزني در زنت اتاق تو بري ميخواي ندادن یاد نه-
 .... کردم اشاره در به و کردم درهم ام چهره

 ... بيرون برو-
 .... توام زن من گفته کي

 ....گرفت هوا در را دستم مچ-
 .... کرد پرت صورتم توي و آورد در جيبش از اي شناسنامه دیگرش دست با
 ..... این-

 .... سالت یه ي بچه
 ....  رف
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 .... قانون
 .....شرع

 .... شدم خيره چشمانش به
 .... زدم پوزخندي

 .... باحالي قانون چه-
  الواتي پي برو و کن تبعيد و زنت دوسال ميگه

 .... خوبي شرع چه
 ....گرفتن زن رو زن واسه گذاشته آزادت

 .....هه
 ....   ادليه  رف چه

 .....کردن جدا مادرش از رو ساله یك ي بچه
 ....شد چشمانم ي خيره

 .... بود  ميق نگاهش
 ....ميكرد رسوخ جانم  مق تا

 ....گرفت مشتش در و کرد جم  دورم از را موهایم
 .... انداخت نگاهي را پایم سرتا

 ....اما نگاهش
 ....بود حرف از پر

 ....بود گنگ برایم نگاهش
 ....نبوداما س*و*ه اي ذره



 5٢١ سيب سرخ حوا

 .... دقيق
 ....گذراند نظر زیر از را اندامم دقيق
 ....داد قلقلك را گوشم نفسش هرم

 ....رسيد گوشم به آرامش صداي
 ..... نزن حرف نميدوني که چيزي به راج -

 ....نده حكم دادگاه بي
 .....پریدم حرفش ميان

 ....هه-
 .... ميگه کي به کي

 .... کرد باز و بست  صبي را چشمانش
 ....حرفي هيچ بي

 ....کرد رهایم
 ....بود پشتش که همانطور

 ....اي بچه هنوز چيزا خيلي دونستن واسه-
 ....شد مرگم ناقوس در کوبيدن صداي و
 

 ....زدم تن تميزي مشكي لباس و کردم بلند را ام خسته تن
 ...بود خيس گریه از صورتم که نبود هم مهم

 تادهایس در جلوي  سينه به دست  که رفتم سامي امير  سمت به و  کردم باز را در
 ....ميگفت آمد خوش مهمانها به و بود
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 ي همه به را هایش مهرباني طعم که حساايني مشااتي کسااي بي از شاادم متاثر
 ...بود چشانده اطرافيانش

 .... کردم نزدیك را خودم و رفتم سمتش به
 ....کجان اینا مادرجون-

 ....گفت کند نگاهم انكه بي
 ... من ویالي رفتن-

 .... تعجب از ماند باز دهانم
 ... ميكردیم زندگي اینجا پسرش و من و داشت ویال اینجا  من شوهر-

 ... نگویم چيزي تا فشردم لب
 ... بپرسم دیگري سوال نميگذاشت کردنش کوتاه سخن

 ....هم هایش اخم
 ....اش مسخره مستقيم نگاه آن یا

 ....افتادم راه و کردم جيبم در دست توجه بي
 ....کرد ميخكوبم صدایش

 کجا؟؟-
 .... قبرستون

 ....شده انجام خاکسپاري نيست الزم-
 ...دادم ادامه راهم به کنم نگاهش انكه بي
 ....الزمه من نظر به-
 نميامد؟؟؟ خوبي تالفي نظر به



 5٢3 سيب سرخ حوا

 ....نكشيد هم اي ثانيه به کمرم دور دستش شدن حلقه
 ...ميداد قلقلك را احساسم گوشم کنار هم گرمش نفس

 ... بدي شيرش  بيارن و رسام تا خونه تو بشين برو-
 ...جمعيت این تو نرو اونور ور این اتقدر

 .....کردم نثارش تيزي نگاه
 .... دوسال کردم زندگي جمعيت این بين من  ایرانمهر جناب اومدي دیر-

 .... دار نگه خودت واسه و غيرتيات خوش
 ..... ميخوره بهم اداهات از حالم

 کردم؟؟؟؟؟؟ خالي سرش را داشتنش ویال حرص نميدان و
 زیادي سااياه لباس در که اولم کالس شاااگردان از یكي حدیث ریز صااداي-

 ....اش نشسته خون به چشمان کرداز پرت را حواسم بود شده زیبا و خواستني
 .... سالم معلم خانم-

 ...دادم را جوابش و کشيدم سرش روي دستي
 ....بگم چيزي یه گوشتون در ميشه ؟؟ اجازه خانوم-

 ...بردم جلو را گوشم و زدم رویشزانو به رو و هایش کودکانه به زدم لبخند
ستا ي همه که آقایي این ميگم- شتيپه خيلي شوهرتونه ميگن رو  شهمي ها خو

 بشه؟؟؟؟ منم شوهر
 چه را بود شااده خارج دسااتم از کنترلش که لبخندي غم ي بهبهه آن ميان در

 .... ميكردم
 .... کردم جم  را لبخندم و فشردم لب

 .... کاشتم اش طالیي ي شده بافته موهاي روي اي هب*و*س**
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 .... ميكنم پيدا خوب شوهر یه برات خودم من شو بزرگ تو-
 را رویم به رو ي ساااله هفت دختر  خجالت از انداخته گل هاي لپ نميدانم

 ....کنم تعبير چه به
 

ست کمر  اميرسام اهدایي شكالت همراه به که حدیثي به شدم خيره و کردم را
 ....ميدوید مادرش سمت به
 .... تو برو-

 ميک تعداد همراه به کنان گریه که بي بي سمت به و کردم نثارش اي غره چشم
 .... رفتم ميامد دور از

 تيمرف خانه ساامت به و  گرفتم آغوش در را بود شااده حال بي ازگریه که بي بي
.... 

 
 ...کردم صاف پایم روي بود برده خوابش که رسام روي را پتو و شدم دوال

 ....ميداد ماساژ را پایش مادرجون
 .... بودند آقا ویالي هم  موهم و محمد و جون پدر و
 
  مویي با رویارویي از درررفتم قصاار هم امروز اینكه از بودم خوشااحال من و

 ....کنم بيني پيش را رفتارش نتوانستم وقت هيچ که
ست همانطور که هم خودش شسته سينه به د سرش به و بود ن  ازيب از بعد که پ
 ....ميكرد نگاه بود شده هوش بي اش رسيده راه از تازه پدر با حسابي



 5٢5 سيب سرخ حوا

 ....کرد سام امير به رو ميزد هم حلوا که همانطور خاله-
 .... شد برگزار آبرو با خيلي مراسمش مادر بده خيرت خدا-

 .... انداخت پایين را سرش متاثر
 رفته اتنه و تك که االنم اي بچه نه فاميلي نه بيچاره بي بي براي شاادم ناراحت

 .... خا  سر
 سيدهر راه از تازه از سام امير براي بود گرفته قيافه و ميشست را ها ظرف موناهم

.... 
 ....دلتنگشونم منم بده که اینجوري نيومدن مردا چرا جون خاله خب-

 ...داد تكان هوا در دستي جون مادر
 .... جا وجب یه تو بيان کجا مادر وا_

 ....اونجا ميرفتيم باهم همه نبودي لوس توام واال راحته جاشون
 ....ام مالحظه بي مادرجان به نگویم چيزي تا فشردم لب

 ....داد مونا دست را حلوا سيني خاله
 ...دیگه دورهميم صفاست با خوبي این به جا مامان ميزني حرفا چه-

 ....داد زدن حرف به رضایت باالخره
 .... ویال ببرمتون بشيد حاضر کم کم مادرجون-
 ....مادرجون ي خواسته خدا ي قيافه از گرفت حرصم-
 ....برایش دائم ميكرد ناز  چشم که موناهم-
 ....راحتيم جون حوا پيش اینجا ما ایرانمهر آقاي نه-
 ....داد قرار تاثير تحت مراهم صدایش صالبت-
 ...باشم پسرم کنار رو امشب ميخوام بدي اجازه اگه-
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 ....باشيد راحت جان محمد کنار شماهم تا ميبرم شمارو
 ....دارد نگه را زبانش نتوانست معمول طبق موناهم

 ....موندن پسرتون کنار واسه نيست دیر یكم نظرتون به-
 ....شد بلند جایش از واکنشي هيچ بي

 .... منتظرم بيرون
 ...کردم ميشد حاضر که خاله به رو و گذاشتم زمين روي را رسام آرام

 ... ام همه دلتنگ باهاتون ميام منم-
 .... شدم بلند ازجا

 ....بود پسرش خواستار تنها که بود نگرفته حرصم هم اصال
 ....داد جواب خاله جاي به
 ...... برميگردم بمون شه بيدار رسام ممكن-
 ....رفت بيرون در از و

 .... ودش بيدار اش نازدانه پسر مبادا تا بود گذاشته کنار راهم در کوبيدن  ادت
 روي را دسااتش و آمد نزدیك و مينداخت ساارش روي را چادرش مادرجون-

 ....گذاشت دستم
 ....شه نرم بلكه بيا راه دلش به نزار تنهاش اومده شوهرت دوسال بعد مادر آره-

 .... شدم سرخ
 .... جون مادر ي پرده بي حرف خجالت از نه اما
 ....خشم از

 .... اینكه مثل بود زده خواب به را خودش مادرجون



 5٢7 سيب سرخ حوا

 .... بود هایم ناگفته بيانگر مونا بلند هاي نفس اما نگفتم چيزي
 ... ميكرد سر چادر و ميفشرد لب هم خاله
 .... ید*ب*و*س* را رویم

 ... جون خاله خداحافظ-
 .... رفت بيرون در از و گرفت را جون مادر دست و

 ... کرد زمزمه گوشم در و یدم*ب*و*س* هم مونا
 ....دختر بكشي  ذاب دیگه نميخوام باش محكم حوا-
 ... رفت بيرون در از و

 .... گرفت دلم
 ... نبود رئوفم و مهربان جون مادر از خبري از
 ؟؟؟؟؟ بود شده چه را او

عت قدر دلگيریم وساا یاد ان بد بود کرده فراموش قلبم که بود ز هات براي بكو  ن
 ....بود پيچيده روستا در بودنش ي زمزمه که سامي امير با ماندن

 
سم و شدم بلند جا از  رگهب با را خودم و کردم  وض راحتي شلوار بلوز با را لبا
 ....کردم سرگرم ها بچه ي
 

 ....ميداد آمدنش از خبر در صداي
 .....ميكرد سنگيني رویم اش خيره نگاه

 مشااغول را خودم و کردم جا به جا ام بيني روي را ام مطالعه  ينك توجه بي
 .....بود درگيرش دلم تمام که این با دادم نشان
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 ..... ميكردم حس را شدنش نزدیك
 ....شد خم سمتم کردو تنش ستون را دستش دو

 ..... بودم آغوشش در پشت از تقریبا
 .... ميداد قلقك نفسش هرم بازهم

 .....راهم قلبم و احساس تمام را گوشم فقط نه
 ....کوچولو نيستي خوبي بازیگر-

 .... گزیدم لب
 .....گزیدم لب شدنم رسوا از

 تحمل را اش بچه ندیدن سال یك چطور ميفهميد را چيز همه که او نميدانستم
 .... کرده
 .... کردم آزاد را نفسم رفت که رسام کنار

 .... ميدادم جان نميشد هم متر سي که اي خانه درهمين من امشب
 .... رفت اتاق به و شد بلند

 .... که انگار
 .... بود قرار بي اوهم

 ...بود گرفته راه اتاق در به چشمم
 ...بياید تا
 ....بود چه کردنم بازي پس ميفهميد را چيز همه که او

 .... ميشوم غریبه برایش دوسال از بعد ميكردم فكر که داشتم خامي خيال
 ... زدم در به اي تقه و شدم بلند جا از



 5٢9 سيب سرخ حوا

 ... شدم وارد بگوید چيزي انكه بي
سته ش ست کار رنگش سبز حریر هاي پرده که اي پنجره لب بود ن  بود يب بي د

.... 
گاهم  هایش توجهي بي براي که بغضااي از کردم خفگي حس من و نكرد ن
 ....ميفشرد را گلویم

 ...ریختم کالمم لحن روي را غمم و حرص تمام
 چي؟؟؟ که اومدي-
 

 ؟؟؟... بيرون به بشي خيره و پنجره لب بشيني
 ؟؟؟ بریزي هم به و زندگيم هميشه داري  ادت
 .... نيست تو واسه جایي پسرم و من زندگي تو اميرسام برو بكش راهتو

 .... کردیم پيش دوسال همون و انتخابمون تو و من
 ...نيست تو مال که نباش چيزي پي

سيگاري شيد بيرون جيبش از را زیبایش جا شت سيگاري و ک  اش رهخي و بردا
 ....شد

 .... دختر همينه اشتباهت-
 .... منه مال اینجاست چي هر

 .... زد آتش را سيگارش
 ....ميكنم  مل بيشتر ميدوني بزنم حرف زیاد ندارم  ادت-

 .... ميكنم صبوري دارم نگو مياد زبونت رو چي هر توام
 ....رفتم حرفش ميان
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 .... دار نگه خودت واسه و داري که اي دیگه کوفت هر و صبوري-
 ...نميشد دستش اسير دستم مچ اگر ميرفتم بيرون و دررفتم سمت به و
 .... کرد نزدیك را وصورتش گرداند برم خودش سمت به

 ..... خوبه
 .... تازگيا ميكنه کار خوب زبونتم

 .... شدي بلد
 ....منو ببين

 ..... خوب حوا کن وا گوشتو خوب
 .... بوده من مال اولم از که چيزي پي اومدم

 .... من مال
 ....کرد تر نزدیك را صورتش

 ؟؟؟؟ ميفهمي-
  من.....  مال

 .... زد ام پيشاني رو اي ضربه اش اشاره انگشت با
 .... حرفامو کن فرو مغزت تو خوب بودم گفته بهت

 .... رفته یادت اینكه مثل اما
 زيچي گذشت ام بيني و لب رو از و درآمد حرکت به صورتم روي که انگشتش

 .... داد تكان قلبم در را
 

 ... کرد فوت صورتم تو و زد سيگارش به محكمي پك
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 ... ریخت پایين و مخلوط اشكم با سيگار دود
 ...کرد نگاهش گرفتو انگشتش با را اشكم ي قطره

 بزارم؟؟؟ چي حساب به رو اینا-
 ...بود بسته را نفسم راه بدجور گلویم بغض

 .... غيرتيت خوش حساب به-
 .... ریختم چشمانم داخل را خشمم تمام و کردم مكث کمي

 ....غيرت بي-
 .... ميزد سرخي به چشمانش

 ....ميشد  صبي هروقت ميگرفت خون رنگ
 .... بود   شده متورم گردنش روي که رگي روي شد خشك نگاهم

 ....زد تلخي پوزخند
 .... غيرتم بي آره-

 ... کرد را پشتش
 رتوساا باید ميرفته دودور ددر و ورسااتوران شاااپ کافي باهات گفت بهم وقتي

 .... غيرتم بي آره ميبریدم
 .... برگشت سمتم به ناگهاني

 ...کشيد خودش سمت به و گرفت را ام یقه
 .... رفت باال صدایش تن
 ....تموم دوسال که نبودم غيرت بي اگه-

 .... کرد پرت را حواسش رسام ي گریه صداي
 ...گرفت آغوش در را پسرکش و کرد رهایم
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 ... بده شيرش بيا گشنس-
 ... دادم شيرش و گرفتم دستش از را بچه

 ... ميكرد دود سيگار بود نشسته پنجره روي به رو
 .... گذاشتم جایش را رسام آرام

 .... کرد پهن چا و بلندشد
 .... رفت باال ابرویم

 ؟؟؟؟؟ اتاق داخل هم آن کنارهم تشك دوتا
 ...دارم برش تا رفتم تشك سمت به
 ....بخوابم ازش جدا نميتونم بخوابه من کنار داره  ادت رسام-
 ....ميكنه  ادت نزن تشك اون به دست-

 ....گذاشت سرش روي را دستش و کشيد دراز
 .... گرفت حرصم

 ....ميخوابم تو دل تنگ اینجا من کني فكر شده با ث چي-
 ... کرد نگاهم و برداشت را دستش

 ....مطمئنم نميكنم فكر-
 .... رو بازي بچه کن بس

 نداشت؟؟؟ اميدواري جاي کرد نگاهم زدن حرف براي همينكه
 

 .... بخوابم کنارش بود خدایم از که من
 ....  یا



 533 سيب سرخ حوا

 .... بگيرد درآغوشم حتي یا
 .... بودم آغوشش ي تشنه که من
 ببخشم؟؟؟؟ سادگي همين به را هایم تنهایي دوسال اما
 ....هرگز نه

 .... کردم کج رسام رختخواب سمت به را مسيرم و رفتم اي غره چشم
 کجا؟؟؟-

 ... گفتم برگردم انكه بي
 نيست؟؟؟؟ معلوم-

 .... نشست سرجایش و شد بلند
 ؟؟؟؟ نمياي-

 .... شدم سينه به دست
 .... نوچ-

 .....بود شده پيدایش کجا از کودکانه شيطنت و لجبازي این نميدانم
 .....گفتنش حالت از کردم جم  را ام خنده
 ....بفهمم ميتوانستم هم پشتم رااز شدنش بلند

 .... کرد بلندم پرکاه مثل و انداخت زانویم زیر را دستش
 .... نكشم جيغ تا گرفتم دهانم جلوي را دستم
 ..... چرا دروغ

 ....کردم ظاهر حفظ اما بود آمده خوشم
 ... کشيدم درهم اخم

 کاریه؟؟؟ چه این-
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 .... کن ولم 
 ...شد چشمانم در خيره

 .... نزدیك
 .... نفس یك ي فاصله به
 .... شدي تر سبك-
 ...اما باشد حيایي بي شاید و
 ....داشتم را یدنش*ب*و*س* آرزوي لحظه آن 

 ..... بود آغوشش تاب بي  جيب دوسال از بعد دلم
 .... گذاشتم تشك رو آرام

 ....خوابيد کنارم هم خودش
 .... بگيردم درآغوش دوباره بودم منتظر

 .... اما
 ... گذاشت چشمانش روي را دستش بود کشيده دراز که همانطور

 شاادم مچاله خودم در و خزیدم تشااك ي نقطه ترین اي گوشااه  تالفي به منهم
.... 

 .... برداشت را دستش
 ....کرد نگاهم متعجب

 ....گذاشت چشمانش روي را دستش دوباره تفاوت بي
 ... بزنم گول نميخواهم که را خودم
 ..... اما راکردم کار این توجهش جلب براي
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 .....شاید دغدغه بي و راحت خوابيد صبح تا او
 ...نامعلومم ي آینده از زدم پر پر صبح تا من و
 

 ... انداختم سا ت به نگاهي
 ...بود نشده شش هنوز

 ،...گذاشتم گاز وروي کردم پر را سماور
 .... رفتم بي بي سراغ 

 ...بود برگشته که بود سا تي نيم
 .... زدم در آرام

 ....باشد خواب اینكه مبادا
 يب به شباهتي که رویم به رو زن شمایل از خوردم جا کرد باز رویم به که را در
 ....نداشت من ي سرزنده و زیبا بي

 ....زدم لب زده بهت
 بي؟؟؟ بي-

 .... دوخت چشمان در را فروغش بي نگاه
 ...رفت کنار در جلوي از

 ... شدم داخل
 ...کردن غر غر به کردم شروع بودم دیده که اي منظره از  صبي

 جان؟؟؟ بي بي ميكني خودت با کاریه چه این آخه-
 ... خودت به بنداز نگاه یه اینه تو تروخدا

 ...نخوردي چيزیم حتما خشكه خشكه که لباتم نداري رو به رنگ
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 ....کردم باز را کشویش در
 ؟؟؟....کني تقویت خودتو نگفت دکتر مگه-

 ... بفرما
 ... گرفتي سكوت ي روزه که هست دوروزم

 ... کردم جدا را رنگ مشكي  پيراهن و دامن
 .... برداشتم تميزي مشكي روسري و حوله کمد از و

 ...کردم بلندش جا از
 ....باهم حموم بریم شو بلند-

 ....خدا به ميبري بين از خودتو اینجوري
 ....کرد روشن دلم در اميدي نور ضعيفش صداي

 کجاست؟؟؟ رسام-
يا باباشاااه پيش   پاکي خاکي تو وقت اون برساان مردم که االنه حموم بریم ب

 ....اینجا نشستي
 ... را بغضم ميدادم قورت دائم و دادم حمام را بي بي

 ....بود شده غمگين و افسرده سختم روزهاي یار و همراه
 ....خودش قول به

 ...بود شكسته کمرش
 ... ببرم پيشش را رسام تا گرفت قول ازم و دادم راهم بي بي ي صبحانه

 
 ... کشيدم بي بي روي را پتو
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 ....بود رسام از تر سخت بسيار خواباندنش که بي بي
 تا يدمچ صبحانه بساط و رفتم خودم اتاق به بود گذشته اي دقيقه چند هفت از

 ....شوند بيدار پسر و پدر
 ..... ساده چه و

 ...بودیم شده خانواده
 

 .... یدم*ب*و*س* را رسام سر روي
 ....کرد باز را چشمانش

 ...بود رفته پدرش به هم خوابش بودن سبك
 ....ماالند چشم

 با....با-
 .... ماند باز دهانم

 !!!ميگشت؟؟؟؟ اش چندروزه پدر دنبال ام بچه
 .... گرفتم آغوشش در
 .... اونجاست بابا پسرم کن نگاه-
 و شكت روي بود نشسته سفيدرنگش رکابي با که اميرسامي به خورد چشمم و

 ....بود شده ما ي خيره
 ....اما نگفتم چيزي-

 ....کرد پرواز سویش به رسام
 ....کردم نگاه وپسر پدر کشتي به و فشردم لب

 ....ام دردانه براي ميشد خرج حد بي که هایي پدرانه به بود شده ام حسودي
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 .... کردیم برگزار خوبي به هم را ختم مراسم و شدم اميرسام همراه

شكي چادر و کردم خداحافظي هم خانم آخرین با  خود دور را ام توري رنگ م
 .... بزنم بيرون مسجد از تا پيچيدم

 .... بودم متنفر چادر از هم هنوز من و ميگذشت زوستلي اميرسام اجبار از
 ....نميكردم سر هم را همين نبود مسجد حومت به اگر

 .... بودم شده چادري نميكرد مجبورم اگر شاید نميدانم
 .....حاال اما

 .... رفتم سكندري و گرفت پایم زیر چادر دوباره 
 .... رفتم اميرسام ماشين سمت به و زمين روي کوبيدم پا حرص با

 ....برگردد تنها بود خواسته خودش هم بي بي
 ....ایستادم ماشين کنار

 .....بود نيامده هنوز
 .... شدم منتظرش سينه به دست

سمي تيپ آن با هم دور از شكي ر شتيپش زیادي که  م  ابلق برایم بود کرده خو
 .... بود تشخيص

 
 ....بود معلوم  ينك پشت از که هم هایش اخم

 .... نميدانم
 ....را اش خورده گره درهم اخم شدم بر از من شاید
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 .... شدیم ماشين سوار حرف بي
 ..... صبح از بودیم نكرده صحبت باهم اي کلمه حتي و

 ....نداشتيم هم افطار قصد بودیمو گرفته سكوت روزه دو هر
 ... شكستم را سكوت

 ؟؟؟ بگيرم مادرجون از رو رسام ویالتون سكت بررید ميشه-
 و نازدانه رسااام و داشاات درد کمر که مادرجاني تنهایي از بود افتاده شااور دلم

 .... ام بغلي
 ...بود خيره رو به رو به

 ...هميشه مثل
 ... ميكنم همينكارو-

 .... ميمونيم ویال و امشب
 ....اش خودسرانه تكليف تعيين از ماند باز دهانم

 ... کردم نگاهش غيض با
 .....تنهاست بي بي نميشه-
 ....امد حرفم ميان که ميگشتم بعدي ي بهانه دنبال و
 .... ميدي انجام گفتم من که و همون هم شما داره خلوت به احتياج بي بي-

 .... آرامش صداي از خوردم جا
 .... دادم تكيه حرفي هيچ بي

 ....مينشست کرسي به حرفش هميشه مثل
 .... شدم خيره ميرفتيم که آشنایي مسير به تعجب با
 .... گفتم خودم با
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 ...  این خاطر به شاي روستاست ا ياني ي منطقه اونجا-
 ....نبود بيشتر ویال یك که انجا اما
 ماند باز دهانم رویم به رو  مارت دیدن با و پریدم جا از انيرسااام بوق تك با

.... 
 ..... که اینجا-

 ؟؟؟؟ حدادي آقاي  مارت
 ......من خداي

 
 .... دوختم را پرسشگرم نگاه

 .... شدیم وارد و کرد باز را در نگهبان
 ما؟؟؟؟ ميكنيم چيكار اینجا-
 .... بودم متنفر نكردنش نگاه  ادت از من و 

 .....دنبالش به منهم و شد پياده حرف بي
 

 ...برایمان کرد باز را در محمد خود
 ..... ميخواستم که بود چيزي اولين برادرم گرفتن آغوش در و

 .... گرفتم آغوش در  زیزانمرا یكي یكي
 .... که مردي به رسيدم و

 ....بودنم ایرانمهر ي بهانه به را زندگيم بود کرده تر سخت هميشه
 ... ميكرد خرجم که بودم هایي پدرانه دلتنگ هم هنوز اما
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 .... ميلرزاند را دلم هم هنوز مهربانش صداي
 
 .... دخترم سالم-

 ....انداختم پایين را سرم و فشردم لب
 .... جان  مو سالم-

 ....ید*ب*و*س* را سرم روي
 ....دخترجان دیدنت از خوشحالم-

 .... بودم شده خيره زمين به همانطور
 .... ممنونم-

 .... گذاشت ام شانه روي دست
 ..... دخترم آمدي خوش حال هر به-

 .... دادم تكان سري
 ساامت به و داشاات آغوشااش  در را رسااام حدادي آقاي خدمتكار خانم نجمه
 .... ميامد
سام ساني تنها همراه به و گرفتم اغوش در را ر شتم که ک شيدم چاي دا  پگ و نو

 ....  زیزانم همراه به زدم
شق با اوهم و سرش به بود شده خيره   شم در که پ ست آغو  براي و ميزد پا و د

 .... چاي
 .... زدم لبخند جان مادر به رو و خوراندم رسا به چاي کمي

 .... رسام داشتن نگه بابات واقعا ممنونم جان مادر-
 ... قربونت وظيفست بچمه مادر حرفيه چه این-
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 ....زدم لبخند
 با هم محمد حتي بود شااده تر ساااکت و تر ساانگين جو  مو وجود با انگار
 ... بود کرده سكوت و نميشد خنده با ث هایش حرف

 ....بود شده بدخلق شوهرش براي ميكند پوست ميوه که هم مونا
 آشنا من براي  و شد داخل که برگشت مردي سمت به سرها امد که در صداي

 ....هم همه براي شاید و بود
 .... داد  دست همه با هميشگي وقار همان با
 .... کي نفهميدم اصال من و آمد کنارم هم اميرسام و

 ....کرد متمایلم کمي را سرش و گرفت آغوشم از را رسام
 .... کن جم  خودتو-
 ....کشيدم جلو را وشالم بستم را بود شده باز که اي ي دکمه چند و
 
 حس را بودنم بود شاااده با ث دوساااال این تمام که مردي آمد ساامتمان به

 ..... کنم
 .... را شوهرم کشيد آغوش در و
ست نادرش هاي خنده همان از اميرسام لب روي و ش ستم من و ن  بدانم ميخوا

 ....ميخواندند اميرسام ویالي چرا را حدادي آقاي  مارت
 .... زد اميرسام ي شانه روي وزیني لبخند با
 .... پسر بودم دلتنگت-
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ستم بودم گرفته سرگيچه من و  همان اب حدادي اقاي که افتاده اتفاقي چه نميدان
 نميدانسااتم را کوچكش اساام وقت هيچ من و ميخواندش اميرسااام که پژمان
 .... بوده صميمي من شوهر با همه این چطور

شردم لب سم سوالي تا ف صنو که ي لبخند با را سالمش جواب تنها و نپر   يم
 .... ميبارید رویش سرو از را بودنش

 ....رسام به دادن شير ي بهانه به شدم بلند جا از من نشست اوکه 
 ... مرا کرد راهنمایي هم خانم نجمه

 ....بود رویم پيش که چيزي از ماند باز دهانم من و کرد باز برایم را در و
مام  من و بود کرده پر دیواررا جاي جاي پساارکم همراه به من هاي  كس ت

ستم سرم و من هاي  كس باید چرا ندان  حدادي آقاي ي خانه اتاق دیوار روي پ
 ....باشد شده کوبيده
 امرس به بودم بهت در که همانطور و کشيد دنيا این به مرا رسام ي گریه صداي

 ....بخوابد تا دادم شير کوچولو
 ... شده گرفته من از ها  كس این چطور اینكه بهت در
 .... ميشد خمار چشمانش هم رسام کم کم

 .... شدند وارد خانم نجمه همراه سام امير
 .....بودم هایم دیده مبهوت هنوز من و
 

 ....بود برده جيبش داخل دستشرا
 .... بود شده ميخورد شير که پسرکش و من ي وخيره

 ...گفت کنم نگاه نجمه سمت به انكه بي
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 ..... اتاقش تو ببر و بگير خانوم از رو رسام لطفا خانم نجمه-
 ....تعجب از ماند باز دهانم

 ؟؟؟؟!اتاقش؟
 ....کردم رها نجمه آغوش در آرام را رسام
 .... ميكرد معذبم هنوز اش خيره نگاه

 ....پراندم جا از نجمه توسط در شدن بسته صداي که
 ....بدم سوالتو پر نگاه جواب که اینجام-
 .... آمد سمتم به

گاه  .... شدم بلند جا از ناخودآ
 ....شد نزدیكم

 ....ميخورد بهتم از پر صورت تو نفس هرم که نزدیك انقدر
 .....ميشد شنيده زور به که انقدر بود آرام صدایش

 ... نميكنم ولت وقت هيچ که بودم گفته-
 ....اش خيره نگاه به دوختم نگاه

 ....نميشم خيالت بي بودم گفته-
 .... ميشنيدم را قلبم کوبش

 حدادي؟؟؟ آقاي-
 ....شد دور کمي

 ....مادرامون از رسيده ارث بهمون که  مارتيه اینجا خالمه پسر پژمان-
 ....کردم ریز چشم
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 ؟؟؟ چرا-
 ...رفت باال ابرویش تاي

 دادي؟؟؟؟ بازیم چرا-
 لعنتي؟؟؟؟ دادي بازیم چرا بودي هميشه که تو

 بميرم؟؟؟؟.... بپوسم تنهایيام تو گذاشتي چرا
 .... کوفتم اش سينه به مشتي

 .... اوردم دنيا به خونه تو تورو ي بچه من لعنتي-
 ...نسوخت بچت حال به دلت

 ...شد دستهایش اسير که دستانم مچ و ميكوفتم اش سينه به پي در پي
 .... صدایم شد خفه گلوهم در

 .... صورتم با داشت فاصله سانت یك صورتش
 .... شدم لبهایش به خيره

گاه  ....ایستادم پنجه نو  رو ناخودآ
 ....گذاشتم لبهایش رو را هایم لب و

 ....ایستاد دنيا
 ....ایستاد زمان

 .... رفت نفسم و
 بيقرارم؟؟؟ دل براي نبود بس کردن صبر دوسال

 ....گرفت قرار سرم پشت دستش که شوم جدا خواستم 
 .... سراند  قب به سرم روي از را شال

 .... ید*ب*و*س*مي و ید*ب*و*س*مي و
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 ....بودم شده همراهش اذت با ومن
 .... کرد باز را موهایم کش

 .... شد رها اطرافم ضرب با موهایم
 .....اما کشيد  قب را سرم کمي

 ....نكرد جدا را لبهایش
 ....مني مال بودم گفته بهت-

 .... باش زندگيم زن بودم گفته
 بهت؟؟؟؟ بودم نگفته

 ...اخالقمو ميدونستي
 ؟؟؟؟ نميدونستي

 .... مياورد درد به را قلبم هایش حرف
 ....کرد جدا را سرم اما یدمش*ب*و*س* دوباره
 ...حرفمو کن گوش

 ..... زنمو من
 .... شقمو

 .... حوا دیدم ناموس بي کصافط یه بغل تو
 ....کرد رها را موهایم

 ....رفت  قب کمي
 ....بست  صبي را چشمانش

 ..... که دیدم-
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 ...الله اله ال
 .... گرفت را هایم شانه و آمد جلو
  ....بودم  اشقت قلبم تمام با من وقتي ميشنيدم باید پدر بي یه از من

 ..... ميكردم برات کار همه 
 ؟؟؟ ميگشتي غریبه مرد یه با تو

 .... برد باال را صدایش
 آره؟؟؟؟-

گاه شد بسته چشمان  ....فریادش صداي از ناخودآ
 ....حوا غریبه مرد یه-

 ...زد موهایش به چنگي  صبي
 ....کرد تكرار آرام خودش با و
 ... غریبه مرد-

 .... تخت لب نشست
 .... زد گره درهم را هایش دست و

 .... نكشمت تا کردم تبعيدت
 ....اما باشي دور تا کردم تبعيدت
 ....نتونستم
 ....اینجا آوردمت

 ... پژمان
 .... بود من دست
 ...ميداد انجام ميخواستم که هرکار
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 ....شد خراب حالم اي حامله فهميدم وقتي
 ..نه کنم قبولت ميتونستم نه

 ...بگذرم بچم از ميتونستم
 .... گرفت رویم به رو را اش سبابه انگشت

 
 ،... کنم نگاهت حتي نميتونستم

 .... بكشمت ميخواستم ميفتاد یادم
 .... حوا بميري تا بزنمت انقدر

 .....بميري تا
مدم اگر يا فه  ذاب از  مرم اخر تا ميكردم جدا مادرش از رو نوزاد و م  خ

 ....حوا ميشدم
 ... ميزدم آتيش ميومدم نزدیك اگر چون موندم دور
 ... تورو هم
 .... خودمو هم
 ....رو بچه اون هم

 ....اما وایسادم اینجا
 ....اینجا تا خودمو دادم شكنجه دوسال

 ...وایستم تو روي به رو
 .... هایش حرف از ميشد منفجر قلبم و ذهن

 ميگفت؟؟؟؟ چه او
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 ؟؟؟ ببيند را امدنش دنيا به انكه بي ميزد حرف اش بچه داشتن دوست از
 ؟؟؟...ببيند را شدنش بزرگ انكه بي
 ؟؟؟؟ بود کرده رها ميپروراندم اورا ي نطفه که مني و ميدانست او
 رحميش؟؟؟؟ بي براي مياورد برهان و بود ایستاده رویم به رو

 بود؟؟؟ این من حق
 تنهایي؟؟

 سرگرداني؟؟؟؟
 کسي؟؟؟؟ بي

 برایم؟؟؟؟ مياورد دليل و مرا بود داده بازي دوسال
 .... ریختم نگاهم داخل را خشمم تمام

 نسوخت؟؟؟؟ بچتم براي نسوخت من براي دلت-
 ... خودخواهي خيلي

 .... سام امير کنار همينجا قلبم اما رفتم در سمت به و
 ....بود مانده اتاق این داخل

 ....اما ميدانستم را منطقيم بي
 .... ميخواست کردن ناز دلم
 ...ميخواست کردن قهر
 .... دلم

 ....ميخواست را خواستنش
 

 ....ميخواست را خریدنش ناز سال چند این تمام ي اندازه به دلم
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 .... گرفت را دستم که بودم نرفته بيرون در از هنوز
 .....ميكوبيد امان بي قلبم

 .... ایستادم برگردم سمتش به انكه بي
 ...را شدنش نزدیك ميكردم حس و

 ....بست ناشيانه و کرد جم  را موهایم
 ....برایش رفت ضعف دلم من و 

شت و انداخت سرم روي را شالم ست یكي یكي را را مانتویم هاي دکمه ازپ  ب
..... 

 ..... بودم آغوشش در پشت از کامال که طوري
 .... آورد جلوتر کمي را سرش

 .....بود بسته جانم به که هایي نفس گرمي ميشد حس گوشم کنار
 .... رو روز اون اتفاقاي تمام گفت بهم تا زدم و کصافط اون انقدر-

 .... وایسادم اینجا اگه
 .... خشممه آتيش شدن خاموش خاطر به

شد ثابت بهم اگر ست مي صافط اون د ستي توهم و حوا خورده بهت ک  ميخوا
 .... ميبریدم سرتو

 ....حوا ميبریدم
 .... ميكشي نفس هنوز و وایسادي اینجا اگه
 .... فهميدم که واقعيتيه خاطر به

 .... ایستاد قلبم
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 .... را حقيقت ي همه ميدانست پس
 .... را پشيمانيم ميدانست
 ....مرا داده  ذاب اینهمه و را ام نكرده خطاهاي ميدانست

 پشااتم را دسااتش و کرد مانتو داخل را بود زده بيرون شاااال از که موهایم دم
 .... رفتيم بيرون در از و گذاشت

 .... حرفي هيچ بي
 .... بود مانده من ي شكسته قلب تنها و زد را هایش حرف

 ....بزند بندش کسي آنكه بي
 .... ميزدند گپ و بودند نشسته سالن داخل همه
مد حتي ند و بود کرده باز اخم هم مح ماني روي به ميزد لبخ نارش که پژ  ک

 ....بود نشسته
 ....ذاتيش صميميت و بود محمد-

 .... ميخندیدند همه
 .....آشوبم پر دل خبراز بي 
 ....روزهایم این مغرور مرد ميخرد را نازم که بودم خيال خوش چه من و
 

 ....بگيرم پسرکم از خبر تا آشپزخانه من و رفت مردها سمت به سام امير
 ...ميچشيد را رنگش خوش ي قيمه نجمه

 ....خوابوندید کجا و رسام خانوم نجمه ببخشيد ممم-
 ...برگشت سمتم به
 .... اقا اتاق بغلي اتاق-
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 .... خانم
 .... خوابه االن خوابوندم و کوچيك آقا

 ... زدم سر رسام به و دادم تكان سري
 ....اما بودن کنارش براي نبود دلم توي دل
 .... نباشم کنارش که ميكردم گرم را خودم سر

 ....شود حفظ غرورم تا
 !نبود؟ من حق ساده خواهي معذرت یك سال دو از بعد یعني

 
 ....گرفت را احساسم گریبان که موق  بي ي ه*ب*و*س* آن به لعنت

 ....کردم باز است رسام مال ميگفتند که اتاقي در
شه آن با آبي و سفيد رنگ به زیبایي اتاق  انداخته ختت روي که دلبربایي بند پ
 ..... آوردم ذوقم سر حسابي بود

 ....نداشت را داشتنشان فرصت هيچوقت پسرکم که چيزهایي
 .... بود ثروتمند پدرش که حالي در

 احساااساام و قلب تمام که مردي به نساابت کنم زیاد را خشاامم ميكردم سااعي
 .... ميطلبيدش

 ....اش رحمي بي باتمام
 .... ميشدم مات من که هایش بازي تمام با

 ....داشتم دوستش
 ....حد از بيش
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 فراموش دميكر پر را جایم و بود گرفته دیپلم تازگي به که مریم وجود با که انقدر
 ....بودند روحم و قلب که هایي بچه به دادن درس بودم کرده

ساتم از بمانم دور شود با ث رفتنم کالس شاید سا  هچهارد دختر مانند که اح
 ....بود حقش که مردي ميطلبيد ساله
 .... یدم*ب*و*س* را رسام سر روي

 .... ندانستم جایز را ماندن
 ...شوم دور ميخواستم اما ام خانواده براي ام دلتنگي تمام با
 ... بود کرده پر را هایم تنهایي که اتاقكي همان به ببرم پناه و

 ... کنم نگاهش انكه بي رفتم پایين ها پله از
 .... خونه ميرم من اجازتون با جان  مو-

 ... داد تكان دستي
 .... ببينمش بيشتر تا بزار رو رسام شب تا ميشه اگر فقط جان بابا برو-
 ....چشم-

 ... ایستاد معترض محمد
 ميري؟؟؟؟ داري-

 ... درست ندیدمت هنوز که من بابا اي
 .... ميكردند ا تراض رفتنم به هم بقيه
 ....مرا ميكرد نظاره بود برده فرو اش لعنتي جيب در را دستش او اما

 ... گرفتم آغوش در را مونا بعد و محمد
 ... دیگه ميبينمتو بازم برم باید اما دلتنگتونم منم خدا به-
 .... کردم خداحافظي هم بقيه از و
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 ....زدم بيرون در از کنم نگاهش انكه بي
 نميامد؟؟؟ خوبي تالفي نظر به گرفتنش نادیده

 .... کشيدم نفس را روستا تميز هواي و کردم باز در
 ....ميخواست تنهایي کمي دلم

 .... بود ریخته بهم چيزم همه
 .... نميدانم
 ....بود گرفته سامان شایدهم
 ....جاپراندم از و رسيد گوشم به پاگرد مارت از صدایش

 ؟؟؟...ميمونيم اینجا شب نگفتم-
 ....ميداد شدنش نزدیك از خير هایش قدم صداي

 .... بچت سر باال خونه تو برگرد-
 .. بود کرده ام حرصي دنيا تمام ي اندازه به

 ....رفت باال کمي فقط کمي صدایم تن و شدم منفجر
 بشه؟؟؟ باید ميخواي تو هرچيز چرا-

 ؟؟؟ هان
 ...تو ي خواسته

 ... تو احساس
 .... تو خشم
 .... تو غرور

 .... تو ،... تو..  تو
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 ،... اميرسام تو از شده پر زندگيم تموم
 .... باشي نميخوام

 .... کنم تحمل نميتونم تورو مثل خودخواهي ادم من
 ،... زدم جبغ

 ... بردار  بچم و من سر از دست-
 ....وامنميخ باالسر آقا  االنم باشي بچت و زن باالسر که نبودي مرد انقدر وقتي

 .... گرفتم سمتش را ام اشاره انگشت
 ؟؟؟ غریبه مرد یه دست دادي و من و ميشه غيرتيت با اد اي

 .....زهرم از تر تلخ هاي حرف با کردم تمام حقش در را انصافي بي
 ....غيرت بي-
 .... بود نيامده دلم از حرفهایم از اي کلمه که ميدانست خدا و
ست ام گونه روي که سيلي و ش شكي با شد همزمان ن  ازروي خورد سر که ا

 ...ام گونه
 ....نگاهش از ميبارید آتش

 ... دیگه بار یه-
 ...فهميب غيرتو معني کنم گورت به زنده تا بگو رو کلمه این دیگه بار یه فقط

 ...گفتي ربط بي و بازکردي دهنتو فقط اومدم وقتي از
 .... نگفتم بهت هيچي

 .... ميري من ي اجازه بي ميخوري گوه تو
 .... منه دست کشيدنتم نفس نگفتم تو به

 ... حوا باش آذم
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 .... زندگيت سر بشين و باش ادم کم یه فقط
 ....نميكنم صبر دیگه بندازي جفتك دوباره

 .... نميكنم صبر قران به
 ...داد هل  مارت سمت به و گرفت را دستم
 .... تو بفرما هم حاال

 ... بچت باالسر
 ....یاال

 .... مغرورم و دل سنگ  مرد کرد تكه هزار را قلبم و
 ...نباشي پشيمون وقتي تا بشم نرم اگر نيستم حوا ميخورم قسم

 
 .... دادم تكان را تختش شدم خيره بود خواب در که پسرکم معصوم صورت به

 .... ندارد تفاوتي رسام با سام امير کودکي  كس ميبندم شرط
 ..... کرد ام حرصي یادش
 ...ميكرد بداخالقي بازهم و بود مقصر
 ... بود مغرور بازهم و بود مقصر

 ...شد داخل نجمه خورد در به اي تقه
 .... شام براي پایين بفرمایيد خانم-

 ....فشردم لب
 ....ميخواست لجبازي دلم
 ...شامشونو بخورن بياد نميتونه ميكنه قراري بي رسام بگو برو
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 .....تعجب از شد گرد چشمانش
 ... خانوم اما-
 .... خانوم نجمه برو-

 ...رفت بيرون در از ناراضي و انداخت پایين را سرش
 

 ....رسيد گوشم به تجمه ي زده هول صداي که برد نشده بسته کامل در
 ؟؟؟ شما اینجایين آقا  هه-

 ....داخلن خانوم نميشم مزاحم من بفرمایيد
 ....ميشكست را اتاق سكوت بود هایش قدم صداي
 ....هایش شنيده از ميگرفت تپش قلبم ومن ميشد تر نزدیك و نزدیك

 
 .... برگشتم سمتش به  بست که را در

 .... چشمانش به زدم زل خودش مثل
 .... ميامد خوبي دوئل نظر به

 ....چشمانمان دوئل
 ....هایمان قلب

 ...احساسمان
 ....حوا ميكني لج داري کي با-
 ؟؟؟ چيه مشكلت تو

 هات؟؟؟ داشته با بزاري جنگ سر هميشه باید چرا
 .....برایم ميشمرد را خودش هاي خصلت که جالب چه هه
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 .... ميشدم اب خجالت از برگشتنم هنگام ميافتم که پژمان هاي نگاه یاد
 ....ریختم چشمان درون را خشمم

 .... سام امير هستي جالبي ادم-
 

 .... زدن حرف تو واسه نداره هم اي فایده البته
 .... ميشنوه خودتو حرفاي فقط گوشت تو

 .... بزنم ميخواستم که حرفي از ایستاد قلبم
 
 .... اميرسام نميكنم لج من-

 .....ميخوام طالق
 .... زدم که حرفي از لرزید احساسم  رش و
 

 .... صورتش اما
 ... نداشت احساسي هيچ
 .... سرد
 ....سرد

 .... شد تر نزدیك
 ...نگاهش از بودم ترسيده من و

 هب ميكشيد سر  و دوباره بود کرده هندستون یاد فيلش سرکش حواي همان اما
 ....احساسم
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 .... شدم خسته-
 ... وبچم خودم کنار ببينمت نميخوام

 .... ميرفتم  قب قدمش هر با
 ... خورد دیوار به  پشتم

 ... گذاشت سرم طرف دو را هایش دست
 ... بود صورتم سانتي یك صورتش

 ....هایش لب از ه*ب*و*س* ي وسوسه و
 ...  ید*ب*و*س* را لبهایم

 ...را قلبم ميكرد منجمد نگاهش اما
 .... کاشت اي ه*ب*و*س* دوباره

 ... کرد جدا خود از و گرفت دستش دو با را سرم و
 ...شد گوشم نزدیك

 ....حوا بودن من با واسه ميميري داري-
 .... من براي نيا فيلم

 ... بشنوم دهنت از رو کلمه این دیگه نميخوام
 ....هيچوقت

 ... بود شده خورد غرورم
 ...چشمانش به زدم زل اما
 چرا؟؟؟؟-

 .... بگوید داشتنم دوست از و بياید حرف به شاید
 ...پشيمانيش از
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 ....شاید
 ،...کرد نگاه رسام به
 ...زد اي اشاره و
 ....باشه کنارش مادرش ميخوام-

 .... ایستاد دنيا تمام
 ...شد پر پر احساسم

 ....شد پرتاپ سمتي به غرورم از تكه هر
 ... قلبم هاي خورده از برد شده پر اتاق

 ....کرد بيدارم در کوبش صداي
 .... بودم ساخته خود براي اميرسام  شق از که زیبایي رویاي از

 .... برایم ميزند قلبش من مثل اوهم ميكردم خيال احمقانه چه
 .... ميكشم بيرون سينه از را قلبم من
 ... من

 .... حوا
 .... روستا این معلم

 .... مردم این معتمد
 ...بودم مردم این  شق
 .... خودم اما ميگفتم نفس  زت از شاگردانم براي
 .... مردم براي بودم ترین دستي دم هميشه مثل
 .... من
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 .... بودم ایرانمهر
 .... روستا این براي نبودم کسي کم

 .... نبرده  شق از بویي که اميرسامي براي نميشوم کم پس
 

 ....  شق از ميميرم
 .... را کشيدنم نفس هواي کند استشاق اي ذره نميگذارم اما
 ....دیگر بود بس بودن دستي دم

 وشر به هرکدام و بودند نشااسااته پایين که جما تي به ميكردم ثابت را بودنم
 ....ميدوختند و ميبریدند برایم خود

 ... ميكردم تزریق  شق خودم به من و ميگذشت ها سا ت
 .... ميكردم تزریق نفس به ا تماد

 .... ببرم ازبين را دارم روزهایم این قلب سنگ به که کششي  بتوانم تا
 ...کردم نگاه سا ت

 ....ميكشيد خميازه و ميخورد تكان هم رسام و بود شش
 .... را پسرکم کردم بيدار نوازش با و گرفتم آغوشش در
 ....نبود آشپزخانه داخل کسي و رفتم پایين ها پله از

 و تمگرف آغوشش در و دادم خوابالودگيرا از ميماليد چشم که پسرکم ي صبحانه
 ....   ذابم  مارت از زدم بيرون

 
 ... شدم داخل و  در به انداختم کليد
 ....بود برده خوابش دوباره که هم رسام
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 بي بي اتاق ساامت به زدم بيرون در از و خواباندمش و کردم مرتب را جایش
 ...خيزم سحر

 ....را در کرد باز سری  و زدم اي تقه ارام
 ... ميبارید تكيدگي چشمانش از
 دخترم؟؟؟ اومدي-

 ... مادر برنميگردي دیگه کردم فكر
ش نگه مرا دليل بي شب که کردم سام امير بار ناسزایي چكيد که اشكش و  تهدا

 ....کذایي  مارت آن در بود
 ....را دلم ناز  بي بي بگذارم تنها شد با ث و
 

 .... را ام تنهایي روزهاي مادر گرفتم آغوش در
 ؟؟؟ جانم بي بي گفته کي-

 .... نميزارم تنهات وقت هيچ من
 .... وقت هيچ

 ....بشم فدات داري و رسام و من تو
 .... شد جدا ازآغوشم

 .....فروغش بي نگاه در را حرفم تاثير  و اميد برق دیدم
 .... امد لبش روي که جاني کم لبخند

 .... شد روشن دلم
 .... برایش را چشمم کردم ریز
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 ....نخوردي ام صبحانه هنوز ميبندم شرط-
 ....برحرفم بود تایيد مهر سكوتش

 ....چيدم برایش  شق با را سفره
 انهمادر و ميزدم سينه به را اميرسام نبودن سنگ نااميدانه که روزهایي همان مثل

 .... ميكرد تيمارم
 ...مرا بشناسد انكه بي
 .... بيام بزنم رسام به سر برم بخوري تا-
 

 .... کردم شده خورد هاي خيار گوجه و پنير و کره ظرف به اي اشاره
 ... ها نشده تموم اینا ببينم نيام-

 ،.. داد تكان دلم در را چيزي لبخندش و داد تكان سري
 ....بود بخش لذت  جب بودن حامي

 
 ....بود کردم گریه ي اماده و بود شده بيدار پسرکم کردم باز که را در
 دندان دو با که شااد ابدارش و نان گازهاي ان از نصاايبم و گرفتم آغوشااش در

 ....مياورد در را جيغم و ميگرفت اش گوشي
 .... لرزاند را دلم و بود دل ته از اش خنده

 .... رفتيم بي بي سراغ و امدیم بيرون اتاق از
 ....شد  ميق لبخندش و شكفت گلش از گل دیدنش با بي بي
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 ازيب رویم خنده رسام با که بي بي به انداختم نگاهي نيم و کردم جم  را سفره
 ....بود پيش سا تي ي تكيده بي بي همان که نه انگار و ميكرد

 .....بود سرد خا  که خوب چه و
 

ستكان آخرین شتم ابچكان داخل را ا شتم بي بي سمت به و گذا  نوزه که برگ
 ...بازیگوشم رسام با بود مشغول
 ...مادر جان حوا راستي

 ... اینجا اومد نرگس دیروز-
 .... انداختم باال ابرویي-

 ردميك کمكم داشت که سيكلي با و بود شده همدمم که روستایي مهربان دختر
 ....داشت چكار بي بي خانه دم مدرسه در

 .... گفتم کنجكاو
 خب؟؟؟-

 .... روسيش واسه کنه د وتت تا اومد شرمندگي کلي با بيچاره
 ....نگو که بود شرمنده انقدر

ما ثل ا كه م يل این با که خيلي بوده مهم براش این فاصاا مده ت  برا تو پي او
 ... روسيش

 ....فشردم لب
 ؟؟؟؟  روسي به د وت براي  زادار من پي بود آمده

 .... اوردم بيرون فكر از بي بي صداي
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 ....توئه به دختر این دلخوشي مادر برو
 ....ميشه باز دلت خودتم
 ....دادم تكان هوا در دستي

 ....ها نشده مشتي ي چله هنوز جون بي بي نه-
 این دل که ازینكه ميش خوشحال مشتيم باش مطمئن جون مادر داره ایراد چه-

 ....کردي شاد دخترو
 ....درهم کشيد اخم و انداخت صورتم به نگاهي

 ؟ ایه قيافه چه این! ؟ مادر وا
 ها؟؟؟ اومده آقا مثال

 .... دیگه بيرون بياي دخترونه شمایل ازین وقتشه
شته واال ست ابروت بخت دم دختراي این  ين اونقت داري بچه یه خدا به ز  د

 .... نخوردست
 ....زده بيرون کلي که موهاتم ي ریشه

 .... بي بي به دوختم چشم کالفه و فشردم لب
 ...  زادارم االن من ها ميگي چيزي یه بي بي-

 ....ميگن چي مردم
 .... کرد نگاهم گر مالمت

 .... دیدم پایينتم دیدم تو باال
 ؟؟؟؟....داشتي االن با فرقي چه قبال مثال

 طرفت واساااه کنه دل دل بزار کن آب شااوهرت دل برس خودت به ذره بابایه
 .... اومدن
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 ... بفهمن ميتونن همه و بينتون سردي
 ايبي نميكردي ول کارتو و کس سااال دو بودي مردم حرف دنبال تو اگر درثاني

 ....خانوم بيغولست تهران مقابل در که اینجا
 .... دنبالتون برگرده آقا تا ميكرد د ا چقدر بيامرز خدا اون که یادته بعدم

 ....زد تلخي لبخند
 ....شد خيره نامعلومي ي نقطه به و

 ....چكيد اشكش
 ....کرده براورده د اشو خدا ببينه نشد قسمتش اما-
 

 .... گذاشتم دستش روي دست
 .... کرد نگاهم

 .... بياریم  قل سر رو آقا این ذره یه ميخواي
 .... کردم باز را کليپسم و کشيدم سرم از را شال بود کرده  رق موهایم

 .... بياره  قل سر نميتونه هيچكي شمارو آقاي این واال-
 .... کردم سا ت به نگاهي

 ....نبود خبري او از و بود شده ظهر
 ....حداقل ميامد اش بچه پي باید االن تا ميشناختم من که سامي امير
 ....نميشناسم من که سامي امير بگویم است بهتر البته
 .... بود امدنش تاب بي دلم
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 آسااانتر کمي ميكشااد نفس من درهواي ميدانسااتم که حاال نبودنش تحمل اما
 .....بود شده
 ....کمي فقط

 .... پراندم جا از بي بي صداي
 کجایي؟؟؟؟ باتوام دختر

 .... بي بي اینجام ؟؟؟ هان-
 ؟؟؟؟... ميگفتي چي

 ميپوشي؟؟؟؟ چي دیگست روز ده  روسي ميگفتم داشتم-
 .... کردم نگاه بي بي به کالفه

 ....بي بي-
 ....ميخونما یاسين دارم انگار ميگم تو به هرچي من دختر بابا اي-

 .... ميكني شاد دخترو اون دل  ميگم بهت دارم
 .... ميشه شاد ام مشتي روح

 .... ميگم چي ببين بگير گوش دختر-
 ... بچسب سفت زندگيتو
 .... کن خودت ي تشنه شوهرتو
 .... دوختم چشم بي بي به متعجب

 ....مرا ميكرد نصيحت مادرانه که
 ..... جون بي بي کنم چيكار االن خب-

 ... هيچي فعال
 ..... روسي روز تا سرکارت برو
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 .... فشردم لب
 ؟؟؟ کجاست االن راستي-

 .... زدم پوزخندي
 ....آقا.... مارتشه-

 ....کرد سفيهي اندر  اقل نگاه
عد خونش برد تورو ورداشااات اون- مدي تو ب بازي با بيرون او  اونم لج

 ؟؟؟؟....حتما
 .... کرد نگاهش  اجز-

 ... بي بي کنم چيكار ميگي خب
 ....برایش شد باز دلم و درد سر

 ... نمياد طرفم قدم یه اما جدال از شدم خسته خدا به-
 يدهم دستور فقط االنم اما بي بي کرده خورد و غرورم دارم احساس زنم منم بابا

 ... بي بي بداخالقه
 .... کرد نگاهم
 .....نک اینكارو ميبينيش صد در صد که دیدیش اگه فردا از ببين جون دختر

 .....تعجب از ميشد تر گرد چشمانم بي بي هاي گفته با لحظه هر
 

 .... گذشت اش مادرانه هاي دلسوزي و بي بي کنار هم شب آن
 ...شدم بي بي خواب غرق ي چهره ي خيره و زدم لبخندي

 .... او اما کنم پر را هایش تنهایي من بود قرار امروز مثال-
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 ميافتاد هم روي هایش پلك ارام آرام و بود خوردن شير مشغول هنوز که پسرکم
.. 

 ....افتاد هم روي هایم پلك و دادم نوازشي را پسرکم صورت
 

 .... بودند خواب غرق که رسامي و بي بي و شده چيده ي سفره به کردم نگاهي
 .... نشوند خشك تا کشيدم را ها نان روي

 ... آمدم بيرون در از و
 ،...اش بچه و من پي  بود نيامده که بودم تعجب در هنوز
 ... البته

 ...بودم قرار بي و شكسته دل هم کمي
 ....گذشت چگونه نفهميدم اصال را مدرسه تا داشتني دوست راه که انقدر

 
شان از چندروزي که هایي بچه براي بود تاب بي دلم کمي شت ندیدن  و ميگذ

 .....درس از بودند افتاده  قب حسابي
 ... شدم کالس وارد و گفتم اللهي بسم

 کودکانه محبت و ها  کردن ذوق ها سالم سيل دوباره ناگهان و خوابيد همهمه
 .... کرد گرم را دلم شان

 تنها بود شاااده خوب کامال جراحي  مل لطف به چشاامانش که هم محمد
 .... داد جا را خودش آغوشم در بود چشمش روي زیبایي  ينك

 .... معلم خانوم سالم-
 ...شده چي بدونيد اگه
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 .... را زیبایش صورت یدمب*و*س**
 ؟؟؟؟ شده چي-

 ....ميداد قلقلك را دلم اش کودکانه لحن
 .... شوهرتونه ميگن همه که هست گندهه آقا اون-

 .... مدرسه اومده امروز حدادي  مو با اون
 ....کنم پا  چشمانم از را تعجب رنگ کردم سعي

 ...باشه-
 .... کنيم شروع و درس بشين برو بدو حاال
 ..... کردم شروع و نشستند همه

 .... کردم تعطيل هارا بچه که بود گذشته هم چهار از سا ت
 .... بود شده سخت خيلي کارم و بودند  قب
 .... شدم بلند جا از و دادم ماساژ را سرم کمي بودم گرفته درد سرد
 ....بود تابش بي بدجور دلم اینكه با نرفتم دیدنش به بي بي ي گفته طبق
 .... کردم جا به جا دوشم روي را کيفم

 .... رفتم دربيرون واز
 .... ميزد گپ حدادي آقاي با و بود من به پشتش
 .... لرزید برایش قلبم و خندید

 ؟؟؟..... برایم بود  الم اتفاق زیباترین هایش خنده بودم گفته
 

 .... شوند حضورم متوجه تا کردم صاف اي سينه
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 .... کردم سالم محكم جدي
 ....بود کرده گوشزد بي بي که همانطور

 ....هم حدادي آقاي داد جواب و برگشت سمتم به
 حدادي آقاي ميز ساامت به بود ام خيره که او به توجه بي و دادم تكان سااري

 ..رفتم
 ...شد تموم کارم من حدادي آقاي اجازه با-
 .... زد لبخندي-
 ...اید مدرسه تو دوباره شما که خوشحالم ممنونم-

 .... دادم تكان سري
 ... اجازتون با-
 ... رفتم بيرون در از و

 .....ميكرد منظم نا را قلبم تپش آمد مي دنبالم که هایش قدم صداي اما
 ؟؟؟؟ حوا-

 .... برگردم سمتش به انكه بي کردم ایست
 ... ميرسونمت شو سوار-

 ..... ببينم و رسام ميخوام
 .... شدم سوار کنم بحثي انكه بي

 .... بخوانم را چشمانش در تعجب کنم نگاهش انكه بي ميتوانستم و
 ... خوردم را لبخندم

 ....دیگر بود بي بي بكي نسخه-
 .... زدم زل بيرون به
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 .... دیروز براي بودم توبيخ منتظر و
 ....ميرسوندمتون ميگفتي خودم به دیروز بري ميخواستي اگه-

 .... دادم را جوابش کنم نگاهش انكه بي
 مگرنه؟؟؟؟ ميامد خوبي تالفي نظر به
 ....نداري شنوا گوش شما گفتم من-

 ....بود بي بي تجویز هم کردن کوتاه سخن
 .... برایم بود خوب این و بود ارام صدایش

 ..... باشيد کنارم رسام و تو دارم درست-
 ....نبود درستي کار کردنم تندي ميدونم

 .....اش جدي صورت به انداختم نگاهي نيم
 .... باشه-

 ،... دارم خرید ميشم پياده همينجاها من
 .... خونه برو تو

 .... کرد  وض را دنده
 ....گرفت گرمش هاي دست ميان را دستم و
 ....هيجان از ایستاد قلبم و

 ... بودم شده ساله چهارده هاي دختر مثل
 ... ميكردم حس را صورتم توي خون دویدن

 ميخواي؟؟؟؟ چي-
 .... دارم خرید که گفتم-
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 .... کرد نگاهم
 ميخواي؟؟؟؟ چي پرسيدم منم-
 .... بخرم ميخواستم مرغ تخم و شير-

 .... کرد پار  خانه جلوي بایستد انكه بي
 .... ميارم ميخرم من تو برو شما-

ستم هم هنوز ستش ميان د شتم  جيبي ميل و بود د ست تا دا  همانجا هایم د
 ..... بماند

 .... دادم تكان سري و کشيدم را دستم ميلي بي با
 .... گرفت را دستم تر محكم

 .... کرد نزدیك را صورتش کمي
 .... شده من مال وقته خيلي دستها این-

 .... که نداره شدن سفيد و سرخ
 ... کرد ارام وا صدایش و شد تر نزدیك

 .... ميدیدم را چشمانش در شيطنت برق
 .... رفتيما پيش اینا از بيشتر خيلي ما-

 ....که نداره کشيدن خجالت
 .... شدم پياده ماشينش از درنگ بي

 .... ميگفت راست خودم از بود گرفته ام خنده
 .... ميشد نامنظم  قلبم ضربان اینهمه گرفتم دست یه براي من
 ...باشم تفاوت بي و  ادي کامال کردم سعي و برگشتم سمتش به اما
 .... ایرانمهر جناب چيزا خيلي شدن  وض براي نيست کمي زمان دوسال-
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 .... رفت درهم اخمش که دیدم
 .... شدم داخل من و
 .... فشردم درآغوش را رسامم و دادم سالمي بي بي به و
 

 ....بود اميرسام دست که پيموني و پر هاي کيسه به انداختم نگاهي
 .... اما بودم خواسته مرغ تخم و شير فقط من

 ....ميامد خوشم اخالقش ازین
 .... بود بلد را  بودن مرد اميرسام-

 خنده صداي بازهم و گرفت آغوش در را رسام و داد بي بي دست را را ها کيسه
 ....بود روحم نوازش هایم ترین  زیز هاي

 .... برگشت سمتم به
 ..... نگاهش در و

 ... نفهميدم را معنایش وقت هيچ که بود چيزي همان نگاهش در
 ....  مارت سر یه بریم شو حاضر
 .... براتون شده تنگ دلشون

 .... پوشاندم لباس و گرفتم را رسام و و دادم تكان سري
 ... ایستاد در چهارچوب در

 ...ميكردم جم  را رسام سا 
 .... برندار زیاد-

 .... برميگردیم شب
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 ... انداختم باال ابرویي
 .... برميگردیم

  دادم تكان سري
 .... شدم همراهش و

 .... مونا هاي خواهرانه جون خاله هاي مادرانه
 .... بود  الي نه که خوب برادریش که محمد و

 .... مينشست دلم به  جيب
 .... بود چيز همه برایم آغوشش که هم پدرجان

سوزي شته هم  مو از و ميخریدم جان به هم را مادرجون جاي بي هاي دل  گذ
 ..... چيز همه براي بودم
 .... بودم آرام کنارشان پس

 .... ميخندیدم و بودم خوشحال
 بود شااده پژمان آقا برایم که حدادي آقاي ي خوشاامزه هاي کباب شااب آن

يب باني و داد مزه  ج  ا ال  رش تا مرا که ساااام امير پوسااتي زیر هاي مهر
 ....ميرساند

 ....ميداد جواب داشت بي بي ي نسخه اینكه مثل
 ....ميشدم  الم ترین خوشبخت من ميداد جواب اگر که
 

 بدخلقي که اميرسااامي و ماندم من و کردند رفتم  زم ها مسااافر روز آن فرداي
 ...... شده کمتر کمي هایش
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سامي  بي کوچك ي خانه در اش بچه با بود شده همراه خودش ي گفته به امير
 ...بي
 هم از دور بسيار اما هم کنار ما و بود گذشته شب ده هم از بودیم دور هنوز اما

 .... بودیم
 ....نداشتيم هم کل کل دیگر و نميرسيد هم سهكلمه به هایمان صحبت

 .... نميگفت هم چيزي
 .... بماند داشت تصميم انگار

 تر کمرنگ هرروز من نظر به که اي رابطه در تغييري هيچ بي تصميمي هيچ بي
 ....ميشد

 ....کوبيدم را بي بي اتاق در و در داخل انداختم کليد هميشه از نااميدار
 .... ميامد نفر چند صداي

 .....داشت مهمان بي بي اینكه مثل
 ....گفت بود خانه داخل و نميدیدمش انكه به رو و کرد باز را در
 .... بفرما-

 .....اومد خودش
 ..... کندم را هایم کفش و کردم داخل را سرم کنجكاو و متعجب

شناس زن از انداختم باال ابرو  نگشر صورتي محلي لباس ان با که زیبایي و نا
 .....نداشت را سن سال سي از بيش
 ....ما خانوم مهتاب اینم بفرما

 ..... کردم سالمي-
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 ....کو رسام جان بي بي
 .... مادر خوابه-

 ....هست بهش حواسم من
 .... نداریما وقت د زیا بيا تو
 .....نميشناختمش هنوز که نامي مهتاب به کرد اي اشاره و

 ... فشردم لب
 ؟؟؟ جان بي بي مگه شده چي-

 ... شده دیر چي واسه
  نشاند اخمي

 .... دختر ها رفته یادت تو اینكه مثل بابا اي-
 يش حاضر باید دیگه  روسيه امروز برس کارت به  روسي روز تا نگفتم مگه
.... 

 ... کردم سا ت به نگاهي
 ....شب تا کو جان بي بي بابا اي-

 ....ميكرد نگاهم لبخند با که مهتابي سمت به داد هلم و کرد اخمي
 .... باهم بدیم آقا این به تكوني یه وقتشه دیگه برو-

 ....ها اي مدرسه دختر  ين شدي چيه
 ....خوردم را ام خنده

 ....ميزني حرفایي چه جون بي بي اوووو-
 .... بریز مزه کم دختر برو بيا
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 هم درسااته کارش هم کرده درساات رو روسااتا  روساااي نصااف جون مهتاب
 ... طالست دستش

 ....بدو دختر بدو
 ....مهتاب دست زیر نشستم بي بي قدیمي چوبي صندلي روي

 ....موهایم از کرد جدا را کليپسم و برداشت سرم از را محلي روسري
 .... بي بي جواهره پا یه دخترت ماشالله-

 .....اکبر الله هزار خوشگله خودش
 ....رو به رو ي اینه به زدم لبخندي

 
 .... کردم نگاه بود اینه در که زني به

 محو ارایش و بود شااده روشاان  ساالي که موهایم و بود شااده تميز هایم ابرو
 .... دوسال از بعد بود داده تغييرم حسابي داشتم که مالیمي

 .... بودم رفته تهران آرایشگاه بهتریتين انگار
 .... بي بي قول به بود طال دستش واقعا

 ... برایم ميخواند هوالله قل مهتاب و ميكرد دود اسپند بي بي-
 .... شدي ناز خيلي ماشالله هزار-

 ..... ميبرد باال را نفسم به ا تماد و ميرفت تصدقم دائم که هم بي بي
 .... کردم سا ت به نگاه
 ....دیدنش براي ميزد قلبم

 ....آمدنش به بود نمانده چيزي
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 پوشمب محلي لباس ميشد کاش اي اما هستش یعني ندارم لباس  بي بي ميگم-
.... 

 ..... اتاق از وردارم لباس به برم من نداره اشكال حاال
 .... نشاند و گرفت را دستم بي بي و شدم بلند

 .... کردم اونم فكر بابا وایسا دختر کجا-
 را بود نشااده متوجهش اصااال و بود اویزان که کاوري اتاق ي گوشااه از و رفت
 ....اورد

 .... لباس اینم بفرما-
 ... کردم باز را کاور زیپ

 شزیبای هاي جقه بته و بود زرد رنگ به که محلي زیباي لباس ماند باز دهانم
 ....بود رویم به رو ميبرد دل حسابي

 .... کشيد لباس به دستي بي بي
 ؟؟؟ مياد خوشت ببينم-

 ؟؟؟ نظرت به چطوره کنم امادش برات تا درومد پدر
 ... یدم*ب*و*س* را رویش

 ....  اليه بي بي-
 ...  الي
 .... اش اندازه بي محبت از زد حلقه چشمانم در اشك

 ... کرد اخمي
 .... ميشه خراب آرایشت بابا بسه دختر  ههه-

 .... کرد پرت را حواسم بود شده بيدار که رسام ي گریه صداي
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 ....کردم آرامش و گرفتم آغوش در
 ... گرفت را رسامم بي بي
 .... اینو من بده-

 .... خودتو بدي نشون وقتشه دیگه بپوش لباستو برو
 .... پوشيدم را لباس

 .... زیبایم لباس و سرم روي زیبا شال ان با
 .... بود آمده خوشم هم خودم

 .... بود رسام با بازي مشغول که کردم مهتاب به رو
 .... ازت ممنونم جان مهتاب-

 ....نداد را مهتاب دادن جواب ي اجازه اميرسام یالله و در صداي
 ... بي بي به دوختم چشم نگران

 .... ميگن چي روستا مردم بي بي ميگم-
 ...  زادارم من مثال

 ...داد هولم در سمت به معترض
 .... مردم باباي گور دختر برو-

 ...بچسب زندگيتو
 .... ميكوبيد قلبم

 .... رفتم بيرون در از
 .... بي بي د اهاي با
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 ....ميداد بازي را حياط کف هاي ریزه سنگ پایش با و بود پایين سرش
 ... کردم سالم

 ...دهد را جوابم تا کرد بلند سر
 ....س-

 .... ماند مات
 ... اري
 .... بود مانده ام خيره من مغرور مرد

 ؟؟؟ بریم-
 .... آمد خودش به و خورد تكاني
 .... گرفت پایين را سرش

 .... بریم-
 .... افتادم راه دنبالش به آرام
 .... زد را گير دزد

 .... نيست که راهي-
 .... بریم پياده ميگم
 .... کرد جيبش در دستي

 .... بود غليظ هایش اخم
 .... کفشا اون با سخته نه-

 .... شو سوار
 .... شدم سوار-
 ...ميشنيدم را قلبم صداي و
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 .... نداد نشان العملي  كس چرا پس
 .... شده گرمم و بود گرفته قلبم

 .... کردم باز را لباسم روي ي جليغه ها دکمه
 .... انداخت نگاه نيم

 ..... ميكرد ام دیوانه سكوتش این و کرد سكوت بازهم
 ....ميرساند جنون مرز تا مرا هایش تفاوتي بي و سام امير

گاهش يك شاالوار کت آن در کردم ن يب دوختش خوش کالساا  را دلم  ج
 ....ميبرد

 ...ميامد دهل و ساز صداي
 .... کرد پار  زور به و پيچيد باریك و تنگ ي کوچه داخل-

 ....بود پيچيده کوچه در  روسي ي قيمه بوي
 .... شدم پياده
 .... شد پياده
 .... انداخت گير ماشين و خودش بين مرا و سمتم به کرد تند قدم

 .....شد نگاهم ي خيره
 .... بست یكي یكي را هایم دکمه

 .... اما نزد حرفي
 .... نگاهش
 .... بود حرف از پر نگاهش

 ... برایم بود معني بي بازهم
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 .... بود کرده نفوذ وجودم  مق در
 .... بود شده مسخش

 ....گرفت گرمش هاي دست ميان را دستم
 .... شدم همراهش

 ....شد خم گوشم کنار
 ....بشيا سرخ رفت یادت-

 .... خندیدم
 .... شد ام خيره دوباره

 نميشد؟؟؟ چشمانم ي خيره زیادي امشب و
 

  ميرقصيدند محلي حياط وسط درست که مرداني
 پچ پچ هم گوش در و مردهایشااان به ميكردند نگاه که زناني و زیبا چراغاني و

 ..... ميكردند
 .... ميكرد خوب را حالم همگي
 ....خوب خوب
 .... داماد و  روس دنبال گرداندم چشم
 .... ميخندیدند و بودند نشسته حياط از اي گوشه

 .... دل ته از
 ..... رفتيم سمتشان به

 .... گفتيم تبریك
 ....زیبایم  روس شد بلند جایش از زده ذوق
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 .... اومدید خوش خيلي معلم خانوم واي-
 ....شدم خوشحال چقدر نميدونيد

 .... رویش به زدم لبخند
 ....باشيد خوشبخت ایشالله-

 ....گفت حرفش ي خاتمه تبریكي بود داماد باماه صحبت مشغول که هم امير
 .... نشستيم اي گوشه و زدند لبخندي 

 .... بود زیبا چيز همه نظرم به
تان در دسااتم همينكه با براي بود مردم گرم دساا  کافي زندگي این شااادن زی

 نبود؟؟؟؟
 .... کرد تعارف شيریني و شربت و امد کنارمان خوشرویي زن

 .... گذاشتم جلویش و  برداشتم ليواني
 .... بود لبش ي گوشه لبخندي

 .... نميخورم من
 ... انداختم باال ابرویي

 ... بخور-
 .... که خوبه

 .... شد نزدیك گوشم به
 ....باشم گشنه قشنگ ميخوان امشب دارم تر خوردني چيز یه من-

 .... ریخت قلبم
 ....ميگفت چه من مغرور مرد
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 .... زد گره نگاهم به را نگاهش
 .... بود تاب بي نگاهش

 ... حوا ميبري نفسمو داري
 .... دیگه بسه

 ..... کشيد را دستم
 .... کشاند بيرون در از مرا و داد داماد  روس به کادویي

 .... گفتم بهش برسم تا ميكردم تند قدم که همانطور
 ؟؟؟؟.... سام امير ميكني چيكار-

 .... نشده تموم  روسي
 .....خ به زشته

 .... ماند نيمه حرفم و گذاشت لبانم روي را لبهایش
 .... شدم جدا ميل بي

 ... گزیدم لب
 .... کوچه وسط زشته اميرسام-

 ... بود شده قرمز چشمانش
 .....بيا فقط حوا نگو هيچي-

 .... سوارشدم و رفتم دنبالش حرف بي
 پي و رگ به را  الم خوب هاي حس تمام و نكرد رها را دستم هم رانندگي حين

 ....ميكرد تزریق ام
 .... اي کلبه جلوي پيچيد و کرد رانندگي کمي بودیم ه شد خارج شهر از

 ....رفت نفسم شدیم که پياده
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 .... جنگل وسط درست زیبایي چوبي ي کلبه
 .... بود رویا شبيه

 .... گرفت آغوشم در پشت از
 .... مياد خوشت-

 ... بود شده سردم کمي
 .... برگشتم سمتش به و آغوشش در کردم مچاله را خودم
 .... شاید
 .... بود بهانه سرما

 
 .... گرداندم چشمهایش ميان را نگاهم

 ....  اليه-
 ....کرد باز را کلبه در و گرفت آغوشم در

 .... بود زیبایي و ساده ي کلبه
 .... کرد راهش به و رفت هيزمي ي شومينه سمت به

 .... گرفت آغوشم در و نشست کنارم
 .... ام پيشاني به چسباند را اش پيشاني

 .... حوا ندارم تحمل دیگه-
 .... داشتنت  ين در باشمت نداشته نميتونم

 .... صورتم روي بكشم تفاوتي بي پوست نميتونم دیگه
 ....چشمانش به دوختم را نگاهم
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 ،... سام امير چرا-
 ....دادي زجر جفتمونو دوسال چرا

 .... حوا بود الزم-
 .... باشي محكم بگيري یاد تو تا بود الزم هردومون براي
 ....بدوني زندگيمونو قدر

 ...نبرتت باد تو زندگيمون تو مياد که نسيمي هر ميخواستم
 .... حوا بودي ضعيف

 .... زندگي یه پس از بياي بر بتوني تا باشي قوي ميخواستم من
 ،... بست را چشمانش

 ..... حوا مردم تو بي دوسال این تمام
 ..... هردومون بشيم محكم تا بود الزم اما

 ..... شدي نفسگير امشب
 ... نفسمو ميبري داري

 .... زد لبم روي اي هب*و*س**
 .... لبهایم ميان کرد تزریق را احساسش تمام

 ....  اشقتم
 ....  اشقتم

 .... ببخش منو
 .... من  شق منو ببخش

 .... حوا ميميرم تو بي
 .... ميميرم
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 .... ميزدم پر پر برایش که اي ه*ب*و*س* براي شدم قدم پيش
 .... اميرسام منو ببخش-

 ... ید*ب*و*س* را ام پيشاني
 ...رو *ب*و*س*کا این کنيم تموم بيا-

 .... کشيد سرم از را رنگم زرد روسري
 .... کشيد بو و برد موهایم ميان را سرش شدو رها اطرافم موهایم

شيدن نفس از کردم محروم رو خودم و بودي کنارم که شبایي چه-  تنت  طر ک
.... 

 .... دارم دوستت-
 .... بود ایستاده دنيا تمام
 .... چندسا ت  رض در بود برگشته زندگيم ورق
 ....هنوز بود  اشقم من مغرور سام امير

 ....برایش ميمردم من و
 ؟؟؟.... مگر ميشد هم ازاین تر  الي
 .... گذاشت چوبي ي نفره یك تخت روي و کردم بلندم
 .... ميتپيد  جيب قلبم

 .... کرد  تنم حصار را دستانش
 ...بود شده بدجنس نگاهش دوباره

 ؟؟؟...نشده تنگ تهرون هاي شب واسه دلت بيينم-
 ....و زد چشمكي
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 ....دوید صورتم به خون من
 ؟؟؟ تو شدي مدادرنگي دوباره-

 .... خندیدم فشردم لب
 ... کردم بازویش نثار مشتي

 .... دیوونه-
 ... آره-

 .... ميگي راست
 .... ام دیوونه من

 ... تو ي دیوونه
 ... تم*ب*و*س*ب دوباره تا شد خم تنم روي

 ... گذاشتم اش سينه روي را دستم
 .... کرد اخمي

 .... اميرسام-
 ....زندگيت تو باشم دومي دیگه نميخوام

 ...گرفت هایش دست ميان را ام چانه
 منو؟؟؟ ببين-
 .... نيست بندي شماره شدي من زندگي تمام تو
 ... دارمي که اونچه تمام تو
 ... آخه-

 ....پرید حرفم ميان
 ششششش-
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 ... حرفتو کن فراموشش
 .... لحظمون تو بياد اسمشم حتي ندارم دوست

 .... شده تموم وقته خيلي
 ....کردم تمومش وقته خيلي

 .... زدم لبخندي
 ....دنيا از بود ام خواسته تمام که مردي به سپردم را خودم و
 
 ...آغوشش تنگ حصار در خوردم تكان سختي به
 انداخت هم روي دوباره را هایم پلك ميتابيد که نوري و کردم باز را چشاامان و

.... 
 بلند جایم از تا کردم سااعي و  پيچيدم خودم  دو را پتو دادم فشااار را چشاامانم

 ... شوم
 

 .... کرد تر تنگ را آغوشش
 ؟؟ کجا-
 .... خان تنبل شو بلند-

 .... تنهاست رسام ظهره لنگ
 ... که نيست تنها مونده بي بي پيش رسام-
 ....برس شوهرداریت به االن تو
 .... زدم سرش روي اي هب*و*س**
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 .... خدا به دیره پسرم شو بلند-
 .... کرد باز را چشمش یك

 زدي؟؟؟ گولم االن-
 .... خندیدم

 .... دیگه اره-
 .... فشردم آغوشش در
 .... اميرسام ميگم-

 .... ميشه تنها حسابي بي بي تهران برگردیم ما اگه
 ....بود بسته چشمانش هنوز

 گفته؟؟؟ کي-
 .... برميگرده ما با اونم
 .... ميشه تر سنگين کارتم دیگه ماه نه از تازه

 ... برگشتم سمتش به
 ؟؟؟ چرا-

 ... دیگه مياد دنيا به دخترمون
 ... گفتم حرصي

 ،... اميرسام-
 ،...  زیزم ميگم راست خب-

 ...دیگه کردم چيكار دیشب ميدونم خودم
 ....حيایيش بي از گزیدم لب

 ....کردم  وض را بحث ناشيانه
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 .... ميشه چي ها بچه درس و کالس اصال
 .... هستن دخترا نباش نگران-

 ....ميكنه حلش هست پژمانم
 ؟؟؟....تهران برگردیم حتما باید حاال کردم نگاهش غمگين

 .... کرد ز با را چشمانش
 .... بخوابم من نزاري خوردي قسم اینكه مثل نخير-

 ... خندیدم شيطون
 .... دیگه آره-

 .... شد خم رویم و گرفت آغوشم در
 .... ميخواد شيطوني دلت پس

 ..... خندیدم
 ....دل ته از

 .... زندگيم بهشت به بودن برگشته من
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